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OBNOVENÝ LESOPARK NA ŘÍČNÍM OSTROVĚ ZNOVU OŽIVIL SUŠICI  
 
(31. července 2013) Sušice – Po čtyřech letech intenzivní práce letos v červenci skončila 
proměna lesoparku na říčním ostrově Santos v Sušici. Návštěvníci oceňují lepší podmínky 
pro rekreaci i citlivé řešení rekonstrukce oblíbeného místa. Sušice obnovila ostrov díky 
grantové podpoře Nadace Proměny, do projektu se zapojovali také místní obyvatelé.  
V sobotu 27. července celý projekt završila slavnost, kdy byl Santos symbolicky předán 
lidem zpět k užívání. 
 
„Obnovený Santos navazuje na své slavné začátky, kdy byl centrem společenského dění 
v Sušici,“ říká ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská a doplňuje: „Potvrzují to i 
autentické vzpomínky některých pamětníků, s nimiž jsme se při slavnosti setkali. Žije tu 
například pán, který jako kluk pomáhal stavět kuželky v původním kuželníku, a dnes je opět 
jeho častým návštěvníkem, nebo paní, jíž naše dílna s pouštěním lodiček a mlýnků 
připomněla, jak se jako malá na ostrově věnovala stejné zábavě.“  
 
Obnova lesoparku na Santosu se realizovala podle návrhu z atelieru FLORART Ing. Pavla 
Šimka, který v roce 2010 zvítězil ve vyzvané architektonické soutěži. Z ostrova vytváří jakousi 
loď na Otavě. V jeho srdci bylo nově upraveno zázemí pro setkávání lidí a pořádání akcí. V 
blízkosti nového kiosku s dřevěnou palubou s posezením a podiem vyrostla hřiště pro menší i 
větší děti. Centrální část spolu s pláží na severním cípu ostrova jsou jeho nejnavštěvovanějšími 
místy. Dále byla obnovena cestní síť, původní říční lázně i starý propojovací kanál mezi Otavou 
a Mlýnským náhonem, který protéká skrz ostrov. Citlivá revitalizace zároveň zachovala 
jedinečný přírodní charakter lužního lesa.     
 
Na proměně Santosu se podílel také sochař Václav Fiala. Pro ostrov vytvořil devítimetrovou 
zvonici, dřevěné altány nazvané „dům na poslouchání ticha“ a „dům na pozorování oblohy“ a 
také originální spirálové sezení. Objekty jsou rozptýlené po celém, téměř pětihektarovém 
ostrově, jejich objevování je možné spojit s procházkou jeho klidnějšími částmi. Zvon na 
zvonici je věnován páteru Františku Ferdovi, který v Sušici působil do roku 1991. „Chtěli jsme 
dát lidem, kteří pátera znali, příležitost podílet se na této formě poděkování za jeho zásluhy. 
Prostřednictvím veřejné sbírky se podařilo vybrat přes 32 tisíc korun na výrobu zvonu,“ 
vysvětluje Jitka Přerovská.  
 
Obyvatelé Sušice se do projektu zapojovali od samého začátku. Prostřednictvím ankety, 
veřejných projednání, setkání s architektem i řady dalších akcí připravených ve spolupráci 
města a nadace měli možnost vyjádřit své požadavky na řešení obnovy Santosu. Hlasování 
místních mimo jiné rozhodlo o obnově zaniklého kuželníku. Dnes tak opět patří 
k nejoblíbenějším místům na ostrově.   
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Projekt obnovy Santosu byl realizován od roku 2009 ve spolupráci Města Sušice a Nadace 
Proměny, která městu v rámci programu Parky poskytla grant ve výši 25 milionů Kč. Částka 
pokryla nejen realizaci úprav, ale také přípravu projektu, organizaci architektonické soutěže 
a zpracování projektové dokumentace. Město Sušice přispělo částkou 3 miliony Kč a od 
nadace má šanci získat ještě příspěvek na údržbu parku v následujících 3 letech. 
 
Bližší informace k dispozici na stránkách www.nadace-promeny.cz. 
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příloha: výběr fotografií z Ostrova Santos  
(Další fotografie a soubory v tiskové kvalitě rádi poskytneme na vyžádání.) 
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