
Příběh proměny 

ostrova Santos 

Sušice

program Parky

Jeden z programů nadace se zaměřuje 
na obnovu a oživování městských parků. 
Jeho důležitou součástí je spolupráce 
s odbornou veřejností a místními obyvateli. 
Z programu byl podpořen i projekt obnovy 
lesoparku v Sušici. 

o nadaci

Nadace Proměny Karla Komárka je 
soukromá nezisková organizace, která se 
zasazuje o rozvoj prostředí měst v České 
republice a zlepšuje povědomí veřejnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu 
prostředí na člověka.



Příprava 

projektu

Kouzlo říčního ostrova 

přivádí lidi na Santos 

už od dob první 

republiky. Lesopark 

ale během let zpustl, 

vybavení zestárlo 

nebo zcela zmizelo. 

Nastal proto čas na 

koncepční 

změnu.

červen 2009

výběr projektu

V roce 2008 se Sušice společně s dalšími 49 městy 
zúčastnila grantové výzvy Nadace Proměny. Cílem 
projektu byla obnova lesoparku na Otavě. Místo 
sice lidé rádi využívali, desetiletí chybějící péče 
se ale negativně podepsala na jeho vzhledu 
i funkčnosti. Žádost města uspěla díky dobře 
připravenému projektovému záměru. Jeho hlavním 
mottem se stal „ostrov pokladů“, v nějž se radnice 
rozhodla Santos proměnit.

„Kouzlo a atraktivita lokality, prvorepublikový 
odkaz veřejného života, který na ostrově zůstal 
zachován, a vysoký potenciál pro rekreaci 
v návaznosti na řeku i blízký sportovní areál 
– to jsou nejsilnější stránky sušického projektu, 
na nichž lze úspěšně rozvíjet vizi ‚ostrova 
pokladů‘.“
z hodnocení grantové komise Nadace Proměny

ostrov v minulosti

Městský park na říčním ostrově na Otavě se 
začal budovat už před první světovou válkou. 
Rozkvětu se dočkal hlavně za první republiky, 
kdy byl centrem zdejšího společenského dění 
– nedělních výletů, slavností, zemědělských výstav 
i tancovaček. 

„Když jsme tam byli sami kluci, tak jsme dováděli 
na šplhadlech, stromech, skákali v pískovišti 
a hráli čutanou. Byl zde i přístup k řece ke koupání, 
ale lepší to bylo níže na Fufernách, kde byla 
i skluzavka, skákadlo a hlavně dřevěné kabiny 
s dírami po sucích, kterými byly viděny pro nás 
kluky zajímavé věci. Z betonového mostu jsme na 
jaře pozorovali plující vory a běhávali za nimi po 
břehu až na Fuferna, kde průjezd propustí byl vždy 
napínavým zážitkem. Největší zábavou ostrova 
byl pro nás zdejší kuželník. Tam jsme ‚za úplatu‘ 
stavěli hráčům padlé kuželky a také jsme to sami 
o přestávkách neuměle zkoušeli.“ 
Emil Kintzl, sušický rodák a pamětník

Po druhé světové válce se z ostrova stal Městský 
park československo-sovětského přátelství. Kvůli 
chybějící koncepci údržby celé území pustlo; 
původní kuželník i taneční parket postupně 
zanikly. Přesto zůstal park oblíbeným cílem 
procházek a místem konání řady akcí. O exotický 
název parku se postarali místní kluci, kteří sem 
chodili napodobovat slavného brazilského 
fotbalistu Pelého. Podle názvu jeho domácího 
klubu – Santos – se tak začalo říkat i ostrovu.

Divočina v centru

Ostrov mezi řekou Otavou a Mlýnským 
potokem se nachází jen pár minut chůze 
od sušického náměstí. Zdejší lesopark 
má charakter lužního lesa a je součástí 
ekologicky významného biocentra Pod 
Kateřinkou. Najdeme zde řadu živočišných 
a rostlinných druhů. Na ostrově roste 
památná lípá srdčitá nebo lilie zlatohlavá. 
Trpěliví návštěvníci mohou spatřit ledňáčka 
říčního, jehož výskyt je považován za 
ukazatele čistoty vody. 



Nová podoba ostrova vzešla 
z architektonické soutěže. 

Vítězný návrh proměny Santosu 
v pomyslnou loď na Otavě

přesvědčil citlivým přístupem 
k jeho přírodnímu charakteru. 

Archi-
tektonická
soutěž

leden 2010
říjen 2010

zapojení místních lidí 
Z anketního šetření mezi obyvateli Sušice 
vyplynulo, že ostrov navštěvují často a rádi. 
Přestože většina z nich považovala jeho vybavení 
za zastaralé a nevyhovující, plánovaná proměna 
dopředu vzbuzovala řadu obav. V anketě zaznělo 
například: Jak bude vypadat okolí kiosku? /
Nechceme to tu moc moderní! / Chci tam i nadále 
najít fi alky, devětsil, břečťan. / Budete kácet? / 
Jak bude řešena ochrana před povodněmi? / 
Jak zajistíte následnou údržbu? 

Participace
Nadace i město věnovaly značnou pozornost 
informování a zapojení místních do všech etap 
proměny. Úvodní anketa pomohla upřesnit 
představy o budoucím využití a vybavení ostrova. 
Lidé mj. mohli rozhodnout o obnově zaniklého 
kuželníku. Se všemi soutěžními návrhy se 
pak seznámili na výstavě přímo na ostrově 
a k vítěznému návrhu se mohli vyjádřit na 
veřejných projednáních s architektem Martinem 
Kovářem. Z diskuse vzešly další podněty pro 
rozpracování architektonické studie. Místní se 
zapojili i do řady dalších akcí. Děti malovaly, jak 
by mohlo vypadat nové hřiště a pamětníci zase 
v soutěži nazvané Santos Story pomohli zmapovat 
historii života na ostrově.

ostrov jako loď 
Autoři vítězného návrhu dokázali najít kompromis 
mezi městským a přírodním charakterem místa 
a skloubit nebezpečí i kvalitu, které představuje 
bezprostřední blízkost řeky. Jejich řešení navíc 
zaručuje dlouhodobou udržitelnost. 

„Střídání trávníků a bylinných podrostů, světla 
a stínu, korun stromů a volných ploch, jistá 
odloučenost a obtížnější přístupnost místa s sebou 
nese možnost i mírného zanedbání – únosné míry 
nedbalé elegance, spojení koupání s občerstvením 
těla i duše. Možnost obnovy ‚říčních lázní‘ 
a slunečné pohody na zlatonosné řece.“
z autorské zprávy atelieru Florart

Promyšlený a přitom jednoduchý koncept, v němž 
se nenápadně opakuje motiv lodě, respektuje 
a využívá přítomnost vodního živlu i jeho síly 
a dynamiky. Tomu odpovídá i navrhovaná skladba 
zeleně a vymezení jednotlivých částí ostrova: 
sever – městská pláž; střed – park, kultura, 
pobyt a pohyb; jih – brouzdání, řeka a slunce. 
Autoři v návrhu podtrhli výjimečnost a určitou 
nedostupnost Santosu, aby zůstal klidným 
protipólem rušné sportovně-rekreační lokality 
Fuferny na protějším břehu řeky Otavy. Zároveň 
respektovali, že je s tímto místem neodmyslitelně 
spjata řada tradičních akcí, při kterých je na 
ostrově větší provoz se stovkami lidí (hudební 
festivaly, sportovní závody, sezónní oslavy). Pro 
tyto účely vyč lenili centrá lní  č á st ostrova a navrhli 
potřebné zázemí.

 → vyhlašovatel: Město Sušice s podporou 
Nadace Proměny

 → typ soutěže: jednokolová, vyzvaná
 → zadání: urbanisticko-architektonický 

návrh řešení celkové revitalizace 
ostrova Santos

 → účast: 5 ateliérů (vyzváno 6)

závislí členové poroty
Jitka Přerovská / Nadace Proměny
Kateřina Vaculová / Nadace Proměny
Věra Marešová / Město Sušice

nezávislí členové poroty
Jaroslav Wertig / architekt, předseda poroty
Ivo Koukol / architekt
Kateřina Miláčková / architektka
Jitka Trevisan / krajinářská architektka

výsledky 
1. cena (100 000 Kč) / Pavel Šimek – Florart
2. cena (60 000 Kč) / Atelier zahradní 
a krajinářské architektury Zdenka Sendlera
3. cena (40 000 Kč) / a05

bez ocenění / Zahrada nad Metují, s. r. o.
bez ocenění / Karel Janda

Cena Nadace Proměny 2010  



Architektonický návrh se 
proměnil ve stavební plány.

Z dendrologického průzkumu 
vzešel plán obnovy dřevin 

i další péče o zeleň.  
Projektová 

dokumentace

léto 2011
jaro 2012

zvonice
Vodáky i příchozí směrem od Šumavy vítá 

devítimetrová dřevěná zvonice na jižním cípu 
ostrova. Zvon připomíná místní osobnost – pátera 

Františka Ferdu a jeho slova: „Příroda je lékárna 
boží.“ Rozhoupat ho může zkusit každý příchozí.

kiosek
Občerstvení, posezení na dřevěné palubě i krytá 
scéna – zrekonstruovaný kiosek nabízí komfortní 

zázemí pro každodenní návštěvníky i kulturní 
akce, jako jsou koncerty, divadelní představení 

nebo promítání letního kina. Na kiosku visí 
neobvyklý provozní řád nedalekého hřiště 

– není v něm žádný zákaz.   

dětská hřiště
Široká nabídka herních prvků 

a příležitostí k dovádění 
uspokojí všechny malé i větší 

námořníky. Klouzačku, kolotoč 
nebo nejrůznější formy 

houpadel doplňuje lanovka 
a velká dřevěná prolézačka.

schody k vodě
Formou širokých kamenných stupňů je na třech 
místech podél Otavy vyřešen pohodlný přístup 
k řece. Slouží vodákům i lidem, kteří si přĳ dou 
zaplavat nebo jen tak posedět u vody. 

dům na pozorování oblohy
Objekt, připomínající zároveň dům i sochu, 
vybízí návštěvníky, aby se na chvíli zastavili 
a vnímali okolní přírodu.

dům na poslouchání ticha
Dřevěný objekt na pomezí 
umění a mobiliáře je 
dalším z děl sochaře 
Václava Fialy, které mimo 
jiné připomínají někdejší 
stavby na ostrově.

kuželník
Torzo oblíbené atrakce nezůstalo 

stranou obnovy. Nový kuželník 
stojí na stejném místě a chodí 

sem opět hrát i pamětníci toho 
původního.

posezení u ohně
K Santosu mimo jiné 
neodmyslitelně patří 

jarní rej čarodějnic. Místo 
pro oheň při této i jiných 

příležitostech doplňuje 
nová dřevěno-kamenná 

spirála k sezení. 

pláž
Severní cíp ostrova se v létě proměňuje v městskou 
pláž. Plavci tu mají bezpečný přístup do vody, 
převlékací paraván i mobilní toalety. 

propojovací kanál
Koryto, které kdysi spojovalo Otavu 
s Mlýnským náhonem skrze celý 
ostrov, zachycuje už katastrální 
mapa z roku 1843. Jeho větší 
část je obnovena a děti ji 
vyhledávají pro své 
vodní hrátky. 

rozcestník
Poetické texty na 

kovových deskách 
v zemi směrují 

návštěvníky 
k vybraným místům na 

ostrově. Je to součást 
nového infosystému.

nový most
Původní most pro 
pojezd a zásobování již 
nevyhovoval, město se proto 
rozhodlo vybudovat nový. 
Překlenuje Mlýnský náhon 
v severní části ostrova 
a napojuje se na něj páteřní 
cesta ke kiosku. 
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sportovní hřiště
Rozlehlá louka se 

zpevněnou plochou 
nabízí dostatek prostoru 

pro přátelská utkání 
i hodiny tělocviku. Při větších 

akcích pojme i dočasné pódium 
a několik stovek diváků. 
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Stavba

Citlivé zásahy do zeleně, 
zpevnění říčního břehu 

nebo obnova propojovacího 
kanálu – dodavatele čekal 

nejeden náročný úkol. 
Postupnou proměnu 

stále bedlivě 
sledovali 

místní.

léto 2012
jaro 2013

lidé pro Santos
Před uzavřením ostrova kvůli stavbě se zde konal 
19. ročník hudebního festivalu Šumava Rocks 
s podtitulem Ro(c)k pro Santos. Návštěvníci se 
mohli seznámit s projektem a přispět do veřejné 
sbírky na výrobu zvonu pro novou zvonici. 

Václav Fiala (1955)
Sochař, výtvarník, rodák z Klatov.
Realizoval desítky soch, zvonic a pomníků 
v ČR i po světě. Pracuje se dřevem, kovem 
a kamenem. Pro Santos vytvořil dřevěnou 
zvonici, Dům pro pozorování oblohy, Dům 
pro poslouchání ticha a lavici k ohništi.

Františ ek Ferda (1915–1991)
Kněz, politický vězeň 50. let, lé č itel. Od roku 
1980 pů sobil v Suš ici, kam za ní m př ichá zeli 
nemocní  z celé  republiky i ze zahraničí. 
Jeho znalost bylin a jasnovidné  schopnosti 
vylé č ily tisí ce lidí . Zvonice na ostrově Santos 
je věnovaná jeho památce.

„Když jsem přišel na ostrov, na jeho cíp, tak mě 
napadlo, že to je bod, který každý vodák, každý 
příchozí uvidí, a že by tam měl být nějaký centrální 
bod. Rozhodl jsem se pro zvonici, které stavím po 
celém světě, a většinou nechám lidi, aby si do ní 
sami dodali zvon, až po něm začnou toužit.“
Václav Fiala, sochař

proměna v terénu
Prvním viditelným zásahem do podoby 
ostrova byla už na začátku roku 2012 probírka 
nevyhovujících dřevin. Od léta pak následovaly 
terénní úpravy a náročné zpevňování břehů. 
Nově byla vytyčena síť cest, aby lépe vyhovovala 
současnému využití ostrova. Po zimní přestávce 
stavba pokračovala rekonstrukcí kiosku, založením 
hřišť a instalací mobiliáře. 

Informace a akce pro veřejnost
O dění na dočasně nepřístupném ostrově měli 
místní přehled mimo jiné díky projektovému 
zpravodaji. Nadace pro ně také během stavby 
zorganizovala dvě akce – podzimní setkání se 
sochařem Václavem Fialou a jarní procházku 
stavbou v doprovodu architektů. 

Deník proměn
Studenti sušického gymnázia zaznamenali průběh 
stavby do Deníku ostrova Santos. Dokumentaci 
proměny doplnili natáčením videospotů, ve 
kterých zachytili nejdůležitější okamžiky ze stavby: 
probírku dřevin nebo osazení devítimetrové 
zvonice. Ta se za pomoci jeřábu přemístila na 
ostrov jako první z Fialových děl.

„Kolem Santosu jezdím každý den domů, takže 
můžu pozorovat změny, které se tam dějí. Jak 
v dešti, tak na sněhu tam vidím někoho pracovat. 
Už se těším na teplé letní večery strávené 
v přírodním prostředí – ve městě.“ 
Hana Stýblová, VI. A (zápis v Deníku)



Údržba

a rozvoj

Na Santos se vrátila atmosféra 

z dob jeho někdejší slávy. Původně 

zpustlé místo ožilo a dnes 

sklízí uznání široké veřejnosti 

i odborníků.  

léto 2013
2014

vydařená proměna

Těsně před dokončením rekonstrukce podstoupil 
lesopark nečekanou zatěžkávací zkoušku. Při 
povodních se přes část ostrova převalila voda 
z Otavy, a prověřila tak kvalitu architektonického 
návrhu i jeho provedení. Slavnostní zahájení nové 
éry Santosu naštěstí tato událost neohrozila. 
Symbolicky jej provázelo první zvonění „Ferdova 
zvonu“, kterému v den výročí úmrtí pátera 
požehnal současný sušický kaplan.

Rozmarné léto

Samotná slavnost k znovuotevření ostrova se 
nesla v duchu rozmarného léta. Dva dny plné her, 
slunce a zábavy si nenechali ujít pamětníci ani 
ti nejmenší. Bezprostřední reakce návštěvníků 
defi nitivně rozptýlily původní obavy z výsledku 
čtyřletého projektu. Zaznívaly nadšené komentáře: 
Mně přĳ de ta rekonstrukce citlivá, architekt si tu 
„nehonil triko“. / Je to tady moc hezký a udělali to 
moc dobře! / Jako velkej sušickej patriot dávám 
velkou jedničku. / Závidím místním, taky bych 
v našem městě chtěla takový park. / Mně se tady 
nejvíc líbí úplně všechno!

„Pro náš ateliér byl tento projekt obrovskou 
výzvou. Zpřístupnit trošku vybydlený a zanedbaný 
prostor bez odpovídající péče, ale intenzivně 
využívaný, dát mu novou náplň a vybavit ho pro 
potřeby dnešního, celkem náročného člověka, a to 
tak, aby nezaniklo kouzlo ostrova – to bylo 
asi nejtěžší.“
Pavel Šimek, atelier Florart

na dobré vlně 

Do roku 2016 trvá v návaznosti na projekt 
tzv. monitorovací období. Město Sušice má během 
něj možnost získat od nadace další fi nanční 
podporu na údržbu a péči o Santos. Tříleté 
období rovněž slouží k revizi funkčnosti parku 
a případnému doladění některých jeho prvků. 

Už první rok potvrdil, že se proměna lesoparku 
vydařila. Vrátily se sem všechny tradiční akce 
a několik dalších se na ostrov přesunulo. 
K jarnímu pálení čarodějnic, Majálesu, letním 
festivalům Dramasterie nebo Šumava Rocks 
přibyla například akce pro rodiny s dětmi Kdo 
si hraje, zlobí míň, letní kino nebo setkání 
sportovců Extreme Challenge. Na ostrov dnes 
míří mnohem více lidí než dřív, nabízí totiž širší 
možnosti vyžití i mimo hlavní, letní sezónu. 
Hřiště jsou denně v obležení místních dětí, 
dospělí chodí posedět na palubu u kiosku, 
zasportovat si nebo se projít kolem ostrova 
s „povinnou“ zastávkou u zvonice na jižním 
cípu. Sušičtí teď také na ostrov rádi vodí své 
návštěvy.

„Je velkým uměním vstoupit do míst, která 
mají tradici, mají svého ‚genia loci‘, vstoupit 
a nenadělat škody. Dokázat se přizpůsobit, najít 
podstatné, a to doplnit o moderní, co čas za určitou 
dobu přinesl. Tento park je balzámem na duši 
člověka doby nanotechnologií.“
Petr Mičola, krajinářský architekt a porotce 
soutěže Park roku 2014 

Obnovený ostrov zaznamenal úspěchy 
i mimo Sušici, u laické i odborné veřejnosti.

 → Stavba roku Plzeňského kraje 2013 / 
cena veřejnosti

 → Park roku 2014 / 1. místo v odborné 
soutěži

 → Grand Prix Architektů 2014 / užší 
výběr poroty v kategorii Krajinářská 
architektura a zahradní tvorba

medaile 

pro Santos



Kamenický Šenov 2006–2009
Broumov 2007–2010

Sušice 2009 – 2013

Litoměřice od r. 2010
Litomyšl od r. 2012
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Nadace Proměny Karla Komárka

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz

Inspirace a metodika pro rozvoj městského prostředí

www.promenypromesta.cz

Proměny na YouTube a Facebooku

www.youtube.com/NadacePromeny
www.facebook.com/NadacePromeny

Ostrov Santos na webu

Detailní zprávy o projektu, včetně fotografií a videí zachycujících 
proměnu parku najdete na adrese: ostrov-santos.nadace-promeny.cz.

realizace projektu Ostrov Santos 2009–2013
podpora péče o park 2014–2016
celkové náklady 28 mil. Kč
financování Nadace Proměny  / grant 25 mil. Kč
 Město Sušice / 3 mil. Kč
rozhloha parku 4,6 ha
architektonické řešení Ing. Pavel Šimek – Florart
dodavatel Sdružení LF & P SANTOS

Kromě finančního příspěvku nadace poskytuje také konzultační podporu, 
iniciuje zapojení místních obyvatel a vydává projektový zpravodaj.




