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Slovo z nadace
Aktuální vydání zpravodaje vám přináší novinky
o přípravě projektu obnovy lesoparku na ostrově Santos
v Sušici. Přestože se zdá, že na ostrově je stále vše při 
starém a žádná proměna se neděje, přípravy projektu
jsou v plném proudu a již v příštím roce zaznamenáte
první změny.

Město Sušice s podporou nadace PROMĚNY připravuje
obnovu lesoparku na Santosu od roku 2009. Město
uspělo v grantové výzvě nadace a na realizaci projektu
může získat příspěvek až 25 milionů Kč. Kromě finanční
pomoci poskytuje nadace Městu Sušice také odbornou
podporu v průběhu celého projektu.

Po zahájení projektu proběhla v roce 2010 architektonická
soutěž na návrh revitalizace ostrova Santos. Organizace
soutěže i ceny prvním třem atelierům byly plně hrazeny
z grantu nadace PROMĚNY. Město Sušice díky tomu 
získalo pět pohledů na plánovanou proměnu od renomo-
vaných architektonických kanceláří z celé České repub-
liky. Na soutěž navázala v létě 2010 výstava všech návrhů
přímo na ostrově.

Město společně s nadací od počátku kladou důraz na za-
pojení místní veřejnosti do projektu. Proto se na podzim
roku 2010 uskutečnila anketa a veřejné projednání, 
v nichž se mohli všichni zájemci vyjádřit k plánované pro-
měně ostrova a přijít se svými náměty, připomínkami 
či dotazy. Na tento průzkum navazovaly v roce 2011 pří-
pravy všech potřebných smluv k projektu, rozpracování
architektonického návrhu a podrobné hodnocení stavu
dřevin rostoucích na ostrově. Na rok 2012 je plánována
probírka vybraných neperspektivních dřevin na ostrově,
výběr dodavatele stavby, av druhém pololetí pak zahájení
stavebních a vegetačních úprav lesoparku.

Pokud se s hodnocením dřevin a harmonogramem pro-
jektu chcete seznámit podrobněji, přijměte pozvání na
veřejné projednání, které proběhne 25. ledna od 16 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Sušici. 

Těšíme se na setkání s vámi a proměnami 
Santosu v roce 2012.
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Nadace PROMĚNY 
podporuje rozvoj městské zeleně, proměňuje zanedbaná
a opuštěná místa v prostor pro život a poskytuje nové
možnosti pro jejich využití.
Naším cílem jsou pozitivní proměny měst a zvyšování
kvality života jejich obyvatel. Zaměřujeme se na obnovu
veřejných městských parků a školních zahrad ve městech
České republiky. Dlouhodobě se zasazujeme o rozvoj 
kulturní městské krajiny, tvorbu veřejného prostoru 
v dialogu s jeho uživateli a přirozenou výchovu 
a vzdělávání v souvisejících tématech.

Vybíráme z obsahu
Park pro všechny

O proměně

Santos ožil

Pozvánka

Deník ostrova Santos
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Vydává nadace PROMĚNY na podporu projektu revitalizace lesoparku na ostrově Santos v Sušici. 

nadace PROMĚNY • www.nadace-promeny.cz

113056_Zpravodaj_Promeny:200x240  14.12.2011  13:25  Stránka 1



Ostrov Santos

Park pro všechny
Městský lesopark byl na ostrově Santos založen
už před 1. světovou válkou a za první republiky se
stal centrem společenského dění v Sušici. Po válce
začal kvůli chybějící údržbě chátrat, přesto je do-
dnes oblíbeným místem rekreace.
Santos se nachází v blízkosti městského centra;
jeho území o rozloze 4,6 ha je ze všech stran ohra-
ničeno vodními toky: řekou Otavou a Mlýnským
potokem, a svým charakterem se tak blíží lužnímu
lesu. Je součástí ekologicky významného lokál-
ního biocentra Pod Kateřinkou. Cílem projektu
podporovaného nadací PROMĚNY je vytvořit ze
Santosu „ostrov pokladů“, kde si každý najde své
oblíbené místo. 

Proč je nutná 
obnova dřevin?
Na přelomu léta apodzimu 2011 probíhalo na ostrově
Santos podrobné hodnocení dřevin, které zdoku-
mentovalo zdravotní stav stromů akeřů aperspektivu
jejich dalšího růstu. Na základě odborného posou-
zení proběhne v prvním čtvrtletí roku 2012 probírka
a odstranění vybraných dřevin, a to z pěstebních,
zdravotních a kompozičních důvodů.
Hodnocení provedli odborníci z atelieru Ing. Pavel Ši-
mek – Florart, který se dlouhodobě zabývá zakládá-
ním a údržbou veřejné zeleně a inventarizací dřevin.
Hodnocením bylo zjištěno, že má park dostatečnou
základnu pro zachování jeho kostry astruktury, avšak
celkový stav lesoparku a dřevin stále upadá. Dlouho-
dobou absencí pěstební péče došlo k zahuštění pů-
vodního porostu a jeho znehodnocení deformacemi
korun, změnami habitu (tj. celkového vzhledu
a charakteru růstu) a větvení. Část jedinců
z původního nejstaršího porostu je již za hranicí exi-
stence. Lesopark zarůstá řadou náletových dřevin, ze
kterých bude třeba vybrat jedince vhodné pro další
zapěstování a kvalitní vývoj parku. 
V rámci probírky bude přistoupeno k odstranění do-
žívajících, špatně se vyvíjejících a staticky nebez-
pečných dřevin, které by mohly ohrozit bezpečnost
návštěvníků parku. Pro ponechané dřeviny bude vy-
pracován návrh ošetření, která stabilizují a prodlouží
jejich životnost. Na nutné probírky bude navazovat re-
alizace celkové obnovy parku, v jejímž rámci budou
prováděny dosadby vhodných kvalitních dřevin. 
Cílem těchto dosadeb bude doplnit park novými kos-
terními dřevinami, které tvoří základnu parku,
a současně obohatit sortiment dřevin při respekto-
vání a zachování přírodních kvalit území.
Pokud vás k probírce dřevin a projektu obnovy leso-
parku na Santosu zajímají další podrobnosti, zúčast-
něte se veřejného projednání, které se uskuteční 
25. ledna ve velké zasedací místnosti radnice v Sušici.

Santos v září ožil 
Věděli jste, že má sušický ostrov Santos a Václavské
náměstí v Praze téměř stejnou rozlohu? Kdo dorazil ve
středu 28. 9. 2011 ve tři hodiny na sraz „u koně“ na ost-
rově, mohl najít zjevných spojitostí mezi oběma místy
ještě mnohem víc. 
V centru dění na Santosu byl hudební program
vLucerna Music Baru. Zvídaví návštěvníci mohli zavítat
do Národního muzea se sbírkou předmětů z historie
Santosu nebo do informačního centra Města Sušice.
Ve FotoŠkoda vedeném pro tento den Tvůrčí skupinou
Šumák probíhalo focení, o rychlé spojení se postaralo
metro, dokonce s jezdícími schody. 
Soutěživé rodinné týmy se vydávaly na dobrodružnou
cestu ostrovem. Na její trase plnily úkoly, z jejichž vý-
sledků se postupně skládalo tajemné poselství sv. Vác-
lava. Jeden z úkolů pak tematicky navazoval na
chystanou proměnu Santosu. Na vše, co se ve sváteční
den dělo na Santosu, dohlížel po vzoru pražského Vác-
lavského náměstí patron českých zemí, sv. Václav.
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O proměně
Hlavním záměrem Města Sušice s podporou nadace
PROMĚNY je především obnovit zašlou krásu ostrova
a současně přizpůsobit prostor požadavkům jeho
dnešních návštěvníků. Santos by se tak měl postupně
proměnit vpříjemnější místo pro trávení volného času
dětí i dospělých. Bude poskytovat zázemí pro setká-
vání, kulturní akce i sport.
Město Sušice uspělo v roce 2009 v grantové výzvě na-
dace PROMĚNY, díky tomu získává od nadace grant na
realizaci projektu až do výše 25 milionů Kč. Projektant
pro realizaci obnovy lesoparku byl vybrán v roce 2010
varchitektonické soutěži Cena nadace PROMĚNY 2010.
Organizace i první tři ceny byly plně hrazeny
z nadačního příspěvku. Z pěti návrhů atelierů z celé
České republiky zvítězil návrh atelieru Ing. Pavel Ši-
mek – Florart. 
Po architektonické soutěži probíhala výstava všech
návrhů přímo na ostrově Santos. 
Následovalo veřejné projednání, na kterém měli všichni
zájemci možnost diskutovat onávrhu, přijít s vlastními
náměty a připomínkami.
V letošním roce probíhala příprava všech potřebných
smluv kprojektu, následně byl přímo na ostrově vyhod-
nocen stav dřevin. Aktuálně projektant pracuje na pro-
jektové dokumentaci, v příštím roce by se měla usku-
tečnit v zimních měsících probírka vybraných dřevin,
následně bude zahájena stavba koncem léta 2012.
Dokončení stavby je předpokládáno v roce 2013.
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POZVÁNKA: 
Veřejné projednání
Město Sušice za podpory nadace PROMĚNY vás zve na veřejné projednání připravované
proměny ostrova Santos. Na setkání se dozvíte aktuální informace o projektu a pláno-
vaný harmonogram prací na ostrově v příštím roce. Představen vám bude dopracovaný
architektonický návrh, dozvíte se výsledky podrobného hodnocení dřevin a vysvětlen
vám bude záměr nutné probírky a obnovy stromů a keřů na ostrově.

Přijďte se dozvědět aktuální informace!

KDY: ve středu 25. ledna 2012 v 16:00 hodin
KDE: velká zasedací místnost MěÚ Sušice, Náměstí Svobody 138, Sušice
PROGRAM: proměna ostrova Santos v roce 2012
S KÝM SE SETKÁTE: se zástupci Města Sušice, nadace PROMĚNY a atelieru Florart;
diskusi moderuje Partnerství o.p.s.

Ostrov Santos
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Jak se Santos promění?
V roce 2010 nadace PROMĚNY společně s Městem Su-
šice vyhlásily architektonickou soutěž Cena nadace
PROMĚNY, ve které zvítězil návrh atelieru Florart. Zpra-
coval jej autorský tým ve složení: doc. Ing. Pavel Ši-
mek, Ph.D., Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář,
Pavel Cupák, Ing. arch. Petra Handlířová a Ing. Hana
Skalková. V návrhu, podle kterého se bude obnova le-
soparku realizovat, se ostrov stává vřetenem, plavi-
dlem, prodírajícím se proti proudu řeky. Centrální
část ostrova v okolí kiosku je pomyslnou lodí
s palubami, zázemím pro pasažéry a jejich děti. Dět-
ská hřiště symbolicky připomínají lodní vybavení. 
V parku je navržena nová cestní síť, která je uzpůso-
bena současnému provozu na ostrově, křižovatky
cest pak slouží jako místa k zastavení asetkávání. Na
někdejší říční lázně navazuje návrh vybudováním
městské pláže vybavené demontovatelnými převlé-
kárnami. Návrh počítá také s rekonstrukcí kiosku
a pódia s terasou. Na původní umístění se vrátí nový

kuželník. Vítězný návrh zachovává přírodní charakter
místa, respektuje přítomnost vodního živlu a citlivě
řeší vegetační úpravy. Pokud vás zajímají podrob-
nosti k návrhu a jeho realizaci, přijďte si popovídat
s jeho autory na setkání, které proběhne ve velké za-
sedací místnosti v budově MěÚ vSušici dne 25. ledna
2012 od 16 hodin.

O atelieru
Atelier Florart, který zvítězil v soutěži na návrh řešení
proměny ostrova Santos, realizoval řadu významných
projektů vegetačních úprav a parkových ploch v celé
České republice. Mezi nejvýznamnější realizace patří
například rekonstrukce parku Michalov v Přerově, 
rekonstrukce Borského parku v Plzni, vegetační
úpravy náměstí v Lázních Bohdaneč, regenerace
parku Sacre Coeur v Praze na Smíchově, a další. 
Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., který atelier Florart
v Uherském Brodě v roce 1991 založil, je současně pe-
dagogem a proděkanem  Zahradnické fakulty Mende-
lovy univerzity v Brně.

Projekt s podporou 
nadace PROMĚNY
Výjimečný grant ve výši až 25 mil. Kč poskytovaný 
nadací v rámci programu PARKY je určený nejen na re-
alizaci úprav zájmového území, ale také na přípravu
projektu, organizaci architektonické soutěže včetně
vyplacení cen vítězům a zpracování všech stupňů
projektové dokumentace. Kromě finančního přís-
pěvku získává Město Sušice od nadace PROMĚNY
také konzultační podporu během celého projektu.
Po dokončení realizace proměny může město navíc
v případě splnění smluvně závazných podmínek 
získat další nadační příspěvek určený na údržbu obno-
veného parku. 

vizualizace návrhu atelieru Ing. Pavel Šimek - Florart
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Ostrov Santos

Podpořte proměnu 
Pokud vás projekt obnovy lesoparku na ostrově San-
tos zajímá a chtěli byste být průběžně informováni
nebo se do něj více zapojit, můžete:

● se přihlásit k bezplatnému odběru tištěné nebo
elektronické verze tohoto zpravodaje a zasílání aktuál-
ních informací z nadace PROMĚNY na adrese
info@nadace-promeny.cz;

● se zúčastnit veřejného projednání, které pro-
běhne 25. ledna 2012 ve velké zasedací místnosti
MěÚ Sušice;

● posílat své dotazy k projektu na adresu 
santos@mususice.cz;

● zorganizovat akci, která bude dokumentovat
proměny ostrova od minulosti po současnost a která
obyvatelům Sušice odhalí nějakou zajímavost (vý-
stava fotografií ostrova, beseda nad dobovými po-
hlednicemi, zveřejnění záznamů z akcí na ostrově
apod.);

Děkujeme všem, kdo se rozhodnou jakoukoliv 
formou podpořit ostrov Santos.
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Novinky z nadace PROMĚNY
Nadace PROMĚNY aktuálně podporuje kromě sušic-
kého Santosu také obnovu parku Jiráskovy sady
vLitoměřicích, dále proměnu zahrady uinternátu logo-
pedické ZŠ a MŠ Don Bosco v Praze Bohnicích
a rekonstrukci zahrady MŠ Kollárova v Českém Brodě.
K litoměřickému projektu proběhla v  roce 2011 archi-
tektonická soutěž na návrh řešení proměny parku, kte-
rou vyhrál brněnský Atelier zahradní akrajinářské archi-
tektury Ing. Zdenka Sendlera. V příštím roce bude
zpracována projektová dokumentace. V Praze Bohni-
cích jsme v roce 2011 připravovali proměnu školní 
zahrady u internátu logopedické ZŠ a MŠ Don Bosco.
Do přípravy zadání pro architekta byla zapojena celá
škola. Z prostoru, kde tráví volný čas hlavně děti
z internátu, z 1. tříd základní školy a z mateřské školy,
se v příštím roce stane první zahrada zaměřená 
na ro zvoj dovedností dětí se specifickými potřebami. 
Zahrada bude podněcovat volnou hru, fantazii dětí
a současně pro ně bude místem klidu a pohody.
Nadaci PROMĚNY založil na konci roku 2005 pan Karel
Komárek s cílem podporovat rozvoj veřejné zeleně ve
městech České republiky. Posláním nadace je přispívat
k utváření kvalitního prostředí ve městech a přirozeně
vzdělávat v oblasti zahradní a krajinářské tvorby. 
Nadace podporuje od roku 2006 obnovu městských
parkův programu PARKYaod roku 2011 také proměny
školních zahrad v programu ZAHRADA HROU.

Deník ostrova Santos
„Napište, nakreslete, nafoťte co nejzajímavější reportáž
oostrovu Santos! Pátrejte po historii ostrova ve vzpomín-
kách pamětníků, zjistěte o něm co nejvíce informací. 
Jak vznikl? Jak dříve vypadal? Podle čeho byl pojmenován?
Jak se měnil vprůběhu času? Co důležitého se na ostrově
v minulosti stalo? Co si o něm pamatují vaši rodiče
aprarodiče? Jak se mění v průběhu stavby? Pravidelně sle-
dujte, co se na ostrově děje avytvořte poutavou zprávu do
Deníku ostrova Santos, která bude informovat všechny
vaše kamarády, učitele, rodiče i obyvatele Sušice
o proměně Santosu.“ Právě takový úkol dostali studenti
Gymnázia Sušice. Na začátku prosince jsme paní profe-
sorce Mgr.Editě Krouské za nadaci PROMĚNY předali De-
ník spolu s výtvarnými potřebami, které mohou studenti
pro práci na deníku využít.

Na co se můžete těšit? 
V rámci proměny ostrova Santos se vybudují nové cesty, je-
jichž trasování bude odpovídat současnému provozu a po-
žadavkům. Rekonstrukci čeká také kiosek s podiem,
v jehož blízkosti vznikne nové dětské hřiště. V místě původ-
ního umístění bude postaven nový kuželník. Na tradici ně-
kdejších říčních lázní naváže městská pláž s převlékárnami.
V rámci projektu budou ošetřeny dřeviny, dojde
k probírkám a novým výsadbám na ostrově. V souladu
s přáním místních obyvatel celkově zůstane zachován pří-
rodní charakter ostrova. Po proměně se z něj stane příjem-
nější místo pro trávení volného času, pro setkávání, pořá-
dání kulturních akcí i pro sport.

vizualizace návrhu Atelieru zahradní a krajinářské architektury, Brno 
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