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Slovo z nadace
Možná už jste slyšeli o chystané revitalizaci sušického
ostrova Santosazajímávás,cobudenásledovat.Možná
o plánované originální proměně dosud nic nevíte a rádi
byste to změnili. Řádky tohoto zpravodaje jsou určeny
každému, kdo je příznivcem jedinečného místa na řece
Otavě, a vlastně všem, komu není lhostejné prostředí,
v němž žije.
Město Sušice uspělo se svým záměrem na proměnu le-
soparku na ostrově Santos v grantové výzvě nadace
PROMĚNY. Díky tomu může pro obnovu místa s nád-
hernou atmosférou získat příspěvek až 25 milionů Kč.
Kroměfinančníhograntuposkytujenadaceměstuajeho
projektu také další podporu při realizaci.
Důležitáčástsušicképroměnyjejižzanámi:vprvnímpo-
loletí letošního roku se uskutečnila architektonická sou-
těž na návrh revitalizace ostrova Santos. Organizace
soutěže i ceny prvním třem atelierům byly plně hrazeny
z grantu nadace PROMĚNY. Město Sušice díky tomu zís-
kalopětpohledůnaplánovanouproměnu odrenomova-
ných architektonických kanceláří z celé České republiky.
V červenci a srpnu je mohl shlédnout každý v rámci vý-
stavy pořádané přímo na ostrově.
Soutěžní návrhy byly důležité mj. pro zjištění všech mož-
ností rozvoje území a také finanční náročnosti celého pro-
jektu.Nakonečnémnávrhuřešeníbudevítěznýatelierdále
pracovat.Vy máte nyní jedinečnou příležitost se kbudoucí
podoběostrovavyjádřit.Pokudbystejirádivyužili,přijměte
naše pozvání na prezentaci vítězného návrhu a povídání
o proměně Santosu, které se uskuteční ve středu 6. října
od 16 hodin ve velké zasedací místnosti sušické radnice.
K projektu se můžete vyjádřit také v anketě, která probíhá
do 24. září. Další podrobnosti najdete na str. 3.
Zajímávásužvtétochvíli,kdybudouprácenaobnověSan-
tosu dokončeny, kdy bude ostrov opět plně funkční a vy
budetemocisdětmiapřátelivyužívatjehonovévybavení?
Začtěte se pozorně do následujících stránek, zúčastněte
se říjnového setkání sprezentacívítězného architektonic-
kého návrhu nebo využijte pozvání na některou z dalších
doprovodných akcí, které se k projektu uskuteční v ná-
sledujícíchletech.ZpravodajProměny sušickéhoSantosu
pro vás bude vycházet dvakrát ročně a bude přinášet
všechnyaktuálníinformaceoprojektuipozvánkynaakce.
Společně svámi se těšíme na sušické PROMĚNY!
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Nadace PROMĚNY
podporuje obnovu městských parků v České republice
a motivuje veřejnost kjejich aktivnímu využívání.
Naším cílem jsou pozitivní proměny měst a zvyšování
kvality života jejich obyvatel.
Pomáháme zakládat a udržovat parky ve městech,
proměňujemezanedbanáaopuštěnámístavprostorpro
život, poskytujeme nové možnosti pro jejich využití,
a motivujeme tak děti i dospělé k aktivnímu trávení vol-
ného času v městské zeleni.

Vybíráme z obsahu
Parkna ostrově

Pár slovz historie

Naloďte se…!

Ostrov jako loď

Znáte nadaci PROMĚNY?

Udělej také něco proPARK!
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santos: včera, dnes, zítra

Park na ostrově
Město Sušice se může pochlubit ojedinělým říčním
ostrovem, který je ze všech stran ohraničen vodními
toky: řekou Otavou a Mlýnským potokem. Charakter
lužního lesa a umístění ostrova v centru města po-
skytlynazačátku20.stoletípotenciálprovybudování
lesoparku o rozloze 3,9 ha určeného k odpočinku
a zábavě místních obyvatel. Území je dnes součástí
ekologickyvýznamnéholokálníhobiocentraPodKate-
řinkou a pokrývá jej pestrá skladba listnatých
i jehličnatých dřevin.

Pár slov z historie
MěstskýparknaostrověsezačalvSušicibudovatještě
předprvnísvětovouválkou.Předtímsloužiljakovojen-
ské cvičiště. Rozkvětu se ostrov dočkal za první repu-
bliky,kdybývalcentremspolečenskéhoděníveměstě.
Pořádaly se sem pravidelné nedělní výlety, konaly se
zdezemědělskévýstavy.Bylotonejenmístovyužívané
prorelaxaci,ale lidésemchodilitakézazábavou;upro-
střed ostrova býval taneční parketa dřevěný kuželník.
Poválcebylparkveřejnostístáleoblíben,krátceseob-
novila tradice pravidelných nedělních výletů. Pak se
z ostrova stal Městský park česko-sovětského přátel-
stvíatradicepomaluzanikala.Vobdobí„budováníso-
cialismu“ celé území parku velice zpustlo, chyběla
kvalitní koncepce údržby parku. Přesto tam svůj volný
čas trávila sušická mládež. Hrával se zde hlavně fot-
bal,ataksepovzorufotbalovéhoklubuSantoszačalo
stejně říkat i ostrovu.
Přestože starý kuželník i parket ztratily své původní
kouzlo,jeostrovSantosstáleoblíbenýmcílemprochá-
zekobyvatelměstaa místemkonáníkulturnícha spo-
lečenských akcí. Podělte se o své vzpomínky!

Podpořit budoucí proměnu ostrova můžete také pro-
střednictvímpoodhaleníjehominulosti.VíteoSantosu
a jeho dávné i nedávné historii něco zajímavého?
V čem podle vás spočívá jeho jedinečnost? Jaké pří-
běhy, zážitky nebo i legendy se vám v souvislosti
s ostrovem vybavují? Máte doma v albu staré fotogra-
fie tohoto jedinečného místa vSušici?
Pomoztenámobjevitzapomenutéstopyadoplnitbílá
místa v příběhu ostrova Santos. Vaše příspěvky uví-
táme na adrese MěÚ Sušice, Náměstí Svobody 138,
dveře č. 408 (Ing. Dagmar Šímová) nebo na e-mailu:
santos@mususice.cz. Děkujeme!
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Projekt proměny
MěstoSušicezpracovalo projektovýzáměr na revita-
lizaci lesoparku a přihlásilo se s ním v roce 2008
do grantové výzvy nadace PROMĚNY. V té mezi
50 žádostmi měst z celé České republiky uspělo.
Díky tomu může získat od nadace grant na realizaci
projektu až do výše 25 milionů Kč.

Co představuje podpora
nadace PROMĚNY?
Výjimečný grant poskytovaný nadací v rámci pro-
gramu PARKY je určený nejen na realizaci stavebních
azahradně-krajinářských úprav parku, alerovněž na
přípravu projektu, organizaci architektonické sou-
těževčetněvyplacenícenvítězůmazpracovánívšech
stupňů projektové dokumentace. Kromě finančního
příspěvku obdrží MěstoSušice od nadace PROMĚNY
také odbornou a komunikační podporu projektu po
celou dobu jeho trvání.
Po dokončení všech prací a opětovném zpřístupnění
Santosuveřejnostimůžeměstonavíczískatdalšína-
dační příspěvek, určený na údržbu nového parku na
ostrově a to dokonce ve třech následujících letech.
Forma podpory rozvoje městské zeleně, jakou na-
dace PROMĚNY nabízí, je u nás zatím zcela ojedi-
nělá.
Pokud se o nadaci a projektech, které již podpořila
jindevČeskérepublice,chcetedozvědětvíc,přijďtena
setkání 6. října a nalaďte se na vlnu PROMĚN.

Cílem projektového záměru je především obnovit
zašlou krásu ostrova a současně přizpůsobit pro-
stor jeho dnešním návštěvníkům. Santos by se tak
měl postupně proměnit v „ostrov pokladů“, kde si
každý najde svůj poklad v podobě místa, které ho
osloví a kde je mu dobře.
Jak by mohla vypadat budoucí podoba ostrova? Co
všechnobudeparkumožňovat?Jakáčástrekonstrukce
bude nejnáročnější a kolik bude celá proměna stát?
Také to měla nastínit v lednu vyhlášená architekto-
nickásoutěžCenanadace PROMĚNY2010,kterábyla
plně hrazena z nadačního grantu.
Svénávrhyvdubnuodevzdalo5oslovenýchrenomo-
vaných atelierů z celé České republiky. Studie posu-
zovala porota složenázezástupců MěstaSušice, na-
dace PROMĚNY a nezávislých odborníků. V květnu
jako nejkvalitnější označila návrh atelieru Florart. Ví-
tězný návrh zachovává přírodní charakter místa, re-
spektuje přítomnostvodního živlu a citlivě řeší vege-
tační prvky.
Již v červenci a srpnu jste měli možnost si prohléd-
noutvšech pětsoutěžních návrhů obnovyostrova na
výstavě pořádané v kiosku přímo na Santosu. Archi-
tektonická soutěž zatím nastínila možnosti rozvoje
ostrova, vítězný návrh bude dále rozpracován také
dle námětů apřipomínekveřejnosti amožností jejich
realizace. I vy nyní můžete jeho autorům sdělit svůj
názor a přispět k jedinečnosti chystané proměny.
Jak?

vyplněnímanketyksoučasnémuibudoucímuvyu-
žití ostrovaSantos

účastínaříjnovéveřejnéprezentaciprojektuzapří-
tomnosti autorů architektonického návrhu

Anketu i pozvánku na veřejnou prezentaci najdete
na protější straně.
Uskutečněnouarchitektonickousoutěžaplánovanou
veřejnouprezentaciprojektubudevpříštímrocenásle-
dovatzpracováníprojektovédokumentace,návazněse
upřesnítakécelkovýrozpočetprojektu.Zahájenístavby
se předpokládá nejdříve na podzim 2011, její dokon-
čení nejdříve na konci roku 2012.



POZVÁNKA:
Veřejná prezentace s diskusí
MěstoSušicezapodporynadacePROMĚNYvászvenaveřejnouprezentaciplánované
proměny ostrova Santos. Na setkání se dozvíte více o projektu a jeho harmonogramu,
součástíbudeprezentacevýsledkůvyhlášenéanketyapředevšímpředstaveníarchitek-
tonického návrhu jeho autory z atelieru Florart. Návrh obnovy parku na ostrově dosud
nemá konečnou podobu. I vy tak nyní máte jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor
a ovlivnit budoucí podobu ostrova a možnosti jeho využití.
Přijďte se svými připomínkami, návrhy a dotazy!

KDY: ve středu 6. října 2010 v 16:00 hodin
KAM: do velké zasedací místnosti MěÚSušice, NáměstíSvobody 138,Sušice
CO BUDE NA PROGRAMU: proměna ostrovaSantosvSušici
S KÝMSESETKÁTE: se zástupci MěstaSušice, nadace PROMĚNY a atelieru Florart;
diskusi moderuje Partnerství o.p.s.

Ostrov Santos je pro mnoho lidí oblíbeným místem setkávání, sportu a relaxace. Patříte mezi ně? Co vám na ostrově schází? Jak byste tento jedinečný prostor v centru
města rádi využívali? Jaké místo máte na ostrově nejraději? Chtěli byste obnovit zaniklý kuželník? Podpořte proměnuSantosu svým hlasem v připojené anketě.

santos: naloďte se!
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ANKETA:
Proměna ostrova
Santos v Sušici
Město Sušice za podpory nadace PROMĚNY vyhlašuje
anketukchystanémuprojekturevitalizaceostrovaSan-
tos.VyplněnouanketumůžeteodevzdatvInformačním
centru Sušice na náměstí nebo v kiosku přímo na os-
trověSantos nejpozději do 24. 9.

Není-li uvedeno jinak, zaškrtněte zvolenou odpověď.

1. Jak často navštěvujeteSantos?
□ Denně
□ Několikrátv týdnu
□ Pouze o víkendech
□ Jen příležitostně
□ Pouze v rámci akcí pro veřejnost
□ Vůbec

2. Který z přístupů na ostrov využíváte nejčastěji?
□ Lávka přes Otavu
□ Most přes Mlýnský potokz Dlouhoveské
□ Lávka přes Mlýnský potokna jižním cípu ostrova
□ Ostrovem obvykle jen procházím (doplňte trasu):

.......................................................................................

3. Jaký problém současné podoby ostrova
považujete za nejzávažnější?

□ Nedostatečná vybavenost mobiliářem (chybí
lavičky, odpadkové koše, informační systém)

□ Zastaralé a nevyhovující zázemí (kiosek, hřiště)

□ Údržba zeleně
□ Vandalismus
□ Bezpečnost
□ Nevhodné aktivity (uveďte slovy):

.......................................................................................
□ Další (uveďte slovy):

.......................................................................................

4. Co vám na ostrově nejvíce chybí? (uveďte slovy):

.......................................................................................

.......................................................................................

5. Přáli byste si, aby byl obnoven bývalý kuželník?
□ Ano
□ Ne, bez náhrady
□ Ne, prostor bych využil(a) raději pro

(doplňte slovy):

.......................................................................................

6. Pro jaké aktivity byste ostrov v budoucnu rádi
využívali? (preferované variantyzaškrtněte, dle
potřeby doplňte konkrétní činnosti, vybavení apod.)

□ Procházka, relaxace, posezení, odpočinek, …
□ Setkávání a posezení s přáteli, pikniky, …
□ Sport: běh, míčové hry, frisbee, …
□ Kulturní aktivity: divadlo, koncerty, výstavy, letní

kino, …
□ Hry pro děti: houpačky, prolézačky, …
□ Hry pro dospělé: kuželky, pétanque, …
□ Zábavně-naučné aktivity pro děti

(školy, kroužky, spolky)

□ Posezení u vody, opalování, koupání,
brouzdání, …

□ Další (uveďte slovy):

.......................................................................................

.......................................................................................

Dále vás prosíme o vyplnění následujících údajů:

muž – žena (nehodící se škrtněte)

věk (zaškrtněte odpovídající věkové rozmezí)
□ do 14 □ 41 – 60
□ 15 – 20 □ 61 a více
□ 21 – 40

Žijete trvale vSušici nebo blízkém okolí?
(zaškrtněte, v případě kladné odpovědi doplňte)
□ Ano – Jakdlouho? ………………let
□ Ne

Děkujeme vám za vyplnění anketního lístku!

Máte-li zájem získávat aktuální informace o projektu
OstrovSantos, pozvánky na doprovodné akce a další
zajímavosti nejen o sušickém parku, prosíme také
o vyplnění vašich kontaktních údajů.

Jméno a příjmení: .........................................................

Poštovní adresa (ulice, město, PSČ): ...........................

......................................................................................

E-mail: ..........................................................................

Kontaktovat nás můžete rovněž na e-mailu nadace
PROMĚNY:info@nadace-promeny.cznebonasantos@
mususice.cz. Děkujeme za váš zájem.

�

vizualizace návrhu atelieru Florart – horní pohled na střední část ostrova s kioskem



santos: loď na vlně proměn

Ostrov jako loď
Vítězný návrh z atelieru Florart přesvědčil porotu při-
znáním přírodního charakteru místa a vlastností říční
nivy. Ostrov se v návrhu stává vřetenem, plavidlem,
prodírajícím se proti proudu řeky. Centrální část
ostrova v okolí kiosku je pomyslnou lodí s palubami,
zázemímpropasažéryajejichděti.Dětskáhřištěsym-
bolickypřipomínají lodnívybavení.Vparkujenavržena
cestní síť uzpůsobená současnému provozu na
ostrově, křižovatky cest pak slouží jako místa
kzastaveníasetkávání.Architektivnávaznostinapů-
vodní podobu území navrhují obnovu propojení řeky
OtavysMlýnskýmnáhonemskrzeostrov.Naněkdejší
„říční lázně“ navazuje návrh vybudováním městské
pláževybavenédřevěnýmilehacímiplatyademonto-
vatelnými převlékárnami. Návrh počítá také s re-
konstrukcíkioskuapódiasterasou.Napůvodníumís-
tění se navrací bývalý kuželník.

Nebone?Comyslítevy?Mělbysejedenzprvkůpřipo-
mínajícíchněkdejšítvářostrovaobnovit?Nejennatuto
otázkumůžeteodpovědětvanketěkprojektu,jejížvý-
sledkysearchitektůmstanoupodklademprodopraco-
váníideovéstudiedopodobykonkrétníhoprojektu.Za-
jímají-livásdalšípodrobnostiknavrhovanémuřešení
ostrova v podobě lodi a chcete-li si o něm povídat
s jeho autory, přijďte na říjnovou veřejnou prezentaci
projektu. Právě teď je možnost společně diskutovat
o budoucnostiSantosu.Využijte ji!
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Znáte nadaci PROMĚNY?

NadacePROMĚNYpodporujeobnovuměstskýchparků
vČeskérepublice.Našímcílemjsoupozitivníproměny
měst a zvyšování kvality jejich veřejných prostranství.
Nadace PROMĚNY je financována soukromými dárci
ajakojedinávČRposkytujeměstůmvýjimečnoukom-
plexní podporu na rozvoj veřejné zeleně. Její součástí
není pouze finanční příspěvek, ale také odborná
a komunikační pomoc městu i zapojení veřejnosti do
uskutečňované proměny.
Vybudování jednoho parku může nadace podpořit
příspěvkemaždovýše25miliónůKč.Projektynadace
PROMĚNYdlouhodoběpodporujeskupinaKKCG.Díky
její přízni jižvzniklydva městské parkyvKamenickém
Šenově, úspěšnou proměnou prošel také parkAlejka
vBroumově.Nadacedálepodpořilapříspěvkemarchi-
tektonický návrh parků v Turnově a v České Třebové
a uspořádala dvě architektonické soutěže.Vletošním
roce nadacevybírá další projektproměnyparku, který
v následujících letech podpoří.

Soutěž o nejlepší návrh
Scílem získat kvalitní odborné pohledy na revitalizaci
lesoparku na ostrově Santos, vyhlásily nadace PRO-
MĚNY a Město Sušice na začátku roku 2010 architek-
tonickou soutěž.
Organizace soutěže a ceny vítězným atelierům byly
plně hrazeny z grantu nadace PROMĚNY. Vyzvané
soutěže o nejlepší návrh budoucího řešení ostrova
se zúčastnilo pět renomovaných atelierů z celé
České republiky, které se dlouhodobě věnují veřej-
nému prostoru a zahradní a krajinné tvorbě. Porota,
ve které zasedali zástupci Města Sušice, nadace
PROMĚNY a nezávislí odborníci, vyhodnotila jako
nejlepší návrh atelieru Ing. Pavel Šimek – Florart.
Druhý oceněný návrh je z Atelieru zahradní a kra-
jinářské architektury Ing.ZdenkaSendlera, třetí cenu
získal atelier zahradní a krajinářské architektury a05.
Další dva návrhy od atelieru ZAHRADA NAD METUJÍ
s.r.o. a atelieru Mgr. Ing. arch. Karla Jandyzůstalybez
ocenění.

Udělej něco proPARK!
Pokud je vám sympatická činnost nadace PROMĚNY
achtělibystespolečněsnámipodpořitsušickýprojekt
(nebo i jiné parkové proměny), můžete:

se přihlásit kbezplatnému odběru tištěné nebo
elektronické verze tohoto zpravodaje;

účastnit se akcí na podporu proměn sušického
Santosu, které se budou konatv následujících
letech, přijít s nápadem, případně zorganizovat
takovou akci ve spolupráci s městem (vítány jsou
např. školní projekty, akce zájmových spolků nebo
kulturní a sportovní setkání, jež budou mít přímou
souvislost s ostrovemSantos);

pomoci doplnit příběh ostrovaSantos
prostřednictvím vlastních vzpomínek, příběhů,
fotografií apod. (viz také str. 2);

zapojit se do veřejné sbírky proPARKa to buď
zasláním libovolné částky na účet nadačního
sbírkového konta: 43-6714700217/0100 nebo
zakoupením propagačního předmětu na některé
z akcí, jejichž aktuální přehled najdete vždy na
www.nadace-promeny.cz.

Vyhlašovatelem veřejné sbírky proPARK je nadace PROMĚNY.
Konání sbírky bylo oznámeno Magistrátu hlavního města Prahy,
který vydal osvědčení o konání sbírky dne 16. 4. 2010.

Děkujemevšem,kdoserozhodnoujakoukolivformou
podpořitostrovSantosidalšíparkovéproměnyvjiných
městech naší republiky.




