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Slovo z nadace

Následující stránky vám přináší aktuální informace a za-
jímavosti o proměně sušického ostrova Santos. Jeho 
obnovu připravuje Město Sušice od  roku 2009, kdy 
uspělo v grantové výzvě nadace PROMĚNY.  
Projekt se v současné době přehoupl do závěrečné fáze 
příprav a od poloviny léta 2012 bude zahájena stavba. 
Park se tak od srpna 2012 do června 2013 veřejnosti uzav-
ře, aby mohl od příštího léta poskytovat lepší zázemí 
pro trávení volného času a pořádání kulturních akcí. 
Jakkoliv se návrh revitalizace ostrova z ateliéru FLORART 
může zdát zásadní, k výrazným zásahům do charakteru, 
či chcete-li, duše parku, nedojde. Naopak, řešení k místu 
přistupuje s maximální mírou citlivosti a pouze decent-
ními zásahy podtrhuje současnou atmosféru ostrova. 
Prostor si tak zachová svůj přírodní charakter lesoparku, 
jehož podoba i způsob užívání jsou do značné míry defi -
novány přítomností vodních toků. 
Návrh řešení vzešel z architektonické soutěže, kterou 
v roce 2010 uspořádala nadace PROMĚNY s Městem 
Sušice. Studie ateliéru FLORART v  soutěži zvítězila. 
Se všemi soutěžními návrhy jste se mohli seznámit 
mimo jiné na výstavě, kterou město uspořádalo přímo 
v lesoparku. V návaznosti na architektonickou soutěž 
probíhalo anketní šetření. Anketa podrobně zmapovala 
stávající využití ostrova a hlavní potřeby jeho návštěv-
níků. Navazující říjnová veřejná diskuse o  projektu 
poskytla všem zájemcům příležitost pro vznesení připo-
mínek a podnětů k architektonickému návrhu ostrova. 
V roce 2011 proběhly přípravy všech potřebných smluv 
k projektu, zpracování projektové dokumentace a po-
drobné hodnocení stavu dřevin rostoucích na ostrově. 
V první polovině roku 2012 se uskutečnilo veřejné pro-
jednání plánovaného kácení neperspektivních dřevin, 
navazovala realizace probírky, územní a stavební řízení 
a výběr  dodavatele stavebních a  vegetačních úprav. 
Druhá polovina tohoto roku bude věnována vlastní reali-
zaci proměny ostrova.
Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se posledních akcí 
před zahájením úprav ostrova. Dne 14. července se 
koná tradiční festival Šumava Rocks s podtitulem Ro(c)k
proměn ostrova Santos. Poslední víkend v červenci se 
s ostrovem rozloučíme Oslavou léta.

Nadace PROMĚNY 
podporuje rozvoj městské zeleně, proměňuje zaned-
baná 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 obno-
vu veřejných městských parků a školních zahrad ve 
městech České republiky. Dlouhodobě se zasazujeme 
o rozvoj kulturní městské krajiny, tvorbu veřejného pro-
storu v dialogu s jeho uživateli a přirozenou výchovu 
a vzdělávání v souvisejících tématech.

 Vybíráme z obsahu
 
  Santos žije!

  Rozhovor s architektem

  Proměny v roce 2012
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projektový zpravodaj

…sušického Santosu



Santos očima pamětníků
Už před 1. světovou válkou byl na ostrově založen 
lesopark, který se stal za první republiky centrem 
kulturního dění v Sušici. Zajímali jsme se o vaše 
osobní příběhy a zážitky ze Santosu. 
Pan Emil Kintzl si dodnes pamatuje, jak si jako 
děti na ostrově hrály:
„Když jsme byli sami kluci, tak jsme dováděli 
na  šplhadlech, stromech, skákali v  pískovišti 
a hráli čutanou. (…)  Byl zde přístup k řece ke kou-
pání, ale lepší to bylo níže na Fufernách, kde byla 
i skluzavka, skákadlo a hlavně dřevěné kabiny 
s dírami po sucích, kterými pro nás kluky, byly 
viděny zajímavé věci.“

Pan Oldřich Kratochvíl ze Sušice popsal atmo-
sféru ostrova ve 30. letech minulého století:
„Městský park, to bylo místo každotýdenního 
setkávání se mnoha lidí, chodily tam každou 
neděli průvody, děti i v maskách, končilo se pod 
Špicem, v hospodě, kde byl i krytý taneční parket. 
To bylo rekreační místo pro obyvatele Sušice. (...) 
V městském parku bývalo veselo, pořádaly 
se tam taneční zábavy, na špicu se opalovalo 
a krásně koupalo, kuželník byl v provozu neustále.
V pozdějších dobách sem pak přibyly i stánky 
s občerstvením, bylo tu živo. (...) Na hřišti za 
hospodou  měli v roce 1945 Američani vojenský 
lazaret.“

zahájila vernisáž a ocenění autorů tří nejhezčích 
obrázků. Dětské návrhy hodnotila porota složená 
ze zástupců města, nadace a atelieru FLORART.

Santos Story
Soutěž Santos Story uspořádalo Město 
Sušice s  nadací PROMĚNY na jaře 2012. Cílem
soutěže bylo doplnit informace z  historie 
Santosu a podnítit zájem místních obyvatel 
o proměnu ostrova. Kdy a jak získal své jméno? 
Jak kdysi vypadal? Co místní na ostrov lákalo a proč? 
To byly jedny z otázek, na které jsme hledali odpověď. 
Z velmi vřelých vzpomínek, které na radnici došly, vám 
zde citujeme několik úryvků:

„Největší zábavou byl pro nás zdejší kuželník. Tam 
jsme „za úplatu“  stavěli hráčům padlé kuželky a také 
jsme to sami o přestávkách neuměle zkoušeli. (…) 
Turnaje to byly napínavé, neb se soutěžilo o hodnotné 
ceny, které za války byly velice milé“, zavzpomínal 
oceněný Emil Kintzl.

„Jednou otec vyhrál (během kuželníkového turnaje) 
husu, při druhém výletu beránka a jednou také 
prase, které domů nedonesl, při cestě ho zanesl 
řezníkovi panu Šperlovi, který ho od něj koupil,“ 
tak se o své zážitky spojené s ostrovem podělila 
87 letá rodačka se Sušice, kterou jsme v dubnu 
navštívili a předali jí zaslouženou odměnu.

Vyhlášení nejzajímavějších příběhů proběhlo během 
dubnového Sletu Ježibab, pořádaného na Santosu 
již tradičně studenty Gymnázia Sušice. Osobně 
si ocenění z  rukou pana starosty Bc. Mottla, paní 
Ing. Novákové a zástupců nadace PROMĚNY, převzal 
pan Kintzl, původem sušický rodák.

Pamětníci nejvíce vzpomínali na někdejší kuželník, 
který se po proměně opět stane součástí ostrova, 
k němuž kdysi neodmyslitelně patřil. Nový kuželník 
pro Santos si obyvatelé Sušice odhlasovali v anketě 
uspořádané v roce 2010. Tradiční kuželkové turnaje 
se tak mohou na ostrov od příštího roku opět vrátit.

Ježibaby na Santosu
30. dubna zahájili studenti Gymnázia Sušice tradiční 
„Slet ježibab“ tanečním vystoupením na sušickém 
Náměstí Svobody. Za  zvuku bubnů a  početného 
doprovodu veřejnosti se poté roj z náměstí odebral 
na nedaleký Santos, kde se do pozdních večerních 
hodin v  jarních radovánkách pokračovalo. Během 
odpoledne ještě čekaly na nejmenší návštěvníky sou-
těže a hry následované volbou nejhrůznější ježibabí 
„Miss“ . Po setmění prostor ostrova rozsvítila světelná 
show v podání Žongléra o.s. Na webových stránkách 
nadace si můžete prohlédnout video z akce, které na-
točili studenti Gymnázia Sušice. 
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Santos žije!
aneb vaše účast na proměnách

V rámci příprav revitalizace ostrova Santos zorgani-
zovalo Město Sušice s nadací PROMĚNY řadu akcí, 
během nichž se mohli sušičtí seznámit se všemi 
kroky projektu, připomínkovat architektonický návrh 
nové podoby ostrova, zapojit se do anket, soutěží,  
zúčastnit se veřejných projednání, nebo si jen přijít na 
Santos užít odpoledne plné netradičních her a veselí. 

Hřiště podle dětí
Výtvarná soutěž „Pojďte, budeme si hrát…“ 
zapojila do projektu nejmladší obyvatele 
Sušice. Během podzimu 2011 mohly děti do 
12 let namalovat svou představu dětského 
hřiště, jehož rekonstrukce je plánovanou 
součástí obnovy Santosu. Během prvních dvou 
měsíců roku 2012 byly dětské návrhy vystaveny 
v podkrovních prostorách sušické radnice. Výstavu 

Pan Emil Kintzl, Kašperské Hory
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Ostrov Santos



POZVÁNKA
Ro(c)k proměn ostrova Santos 
Zažijte poslední ročník festivalu na Santosu před jeho proměnou. V sobotu 
14. července 2012 se v Sušici uskuteční od 18 hodin už 19. ročník Šumava 

Rocks. Nenechte si ujít koncert kapely Emy Brabcové Luno věnovaný proměně 
Santosu. V tombole můžete vyhrát speciální trička Rockeři pro Santos s podpisy 
vystupujících hvězd.
Rozloučení s ostrovem

Přijďte se na konci července rozloučit se starou podobou ostrova Santos. 
Od 27. do 29. července proběhne na ostrově Oslava léta hudbou, fi lmem, di-

vadlem a poezií. Těšit se můžete na kabaret Kajbar, Buchty a loutky, spolek 
Schody nebo kapelu Poitín.
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Jaký bude Santos?
Zeptali jsme se doc. Ing. Pavla Šimka, Ph.D. 

Ateliér FLORART, který 
zvítězil v architektonické 
soutěži na návrh řešení 
obnovy ostrova Santos, 
byl založen v roce 1991. 
Od té doby realizoval řadu 
významných projektů, 
mezi které mimo jiné patří: 
Centrální park Jižní svahy 
ve Zlíně, Park Michalov 

v Přerově, po částech probíhající obnova Borského 
parku v Plzni, park na vrchu Sacré Coeur v Praze 5, 
Botanická část Zoologické zahrady v Ostravě a další. 

Popište krátce budoucí podobu ostrova. Bude 

zachován stávající charakter lesoparku nebo dojde 

k nějakým zásadním změnám? 

Ostrov by se opět z větší části měl změnit na funkční 
park. V  podstatě se vracíme ke všemu, co již 
v průběhu času na ostrově fungovalo. Znovuobjevení 
krás přírodního prostředí doplněného kvalitním 
mobiliářem a herními prvky. Zkvalitnění možností 
pro občerstvení se zázemím pro kulturní akce, které 
mají na Santosu dlouholetou tradici. Zachovali jsme 
všechny životné a alespoň částečně perspektivní 
dřeviny, při současném respektování objektu jako 
prvku územního systému ekologické stability.

Co je podle vás nejsilnější stránkou ostrova? 

Co naopak ostrovu nejvíce ubírá na kráse?

Nejsilnější stránkou je především blízkost i ne-
bezpečí řeky. Na kráse ostrovu nyní ubírají léta 
minimální péče a také dožívání vybavenosti a místy 
i vegetace. Obojí nebylo dlouhá léta obnovováno.

Které části rekonstrukce jsou z  vašeho pohledu 

technologicky či fi nančně nejnáročnější?

Určitě obnova cestní sítě, oprava břehů Otavy, 
náročné je vybavení parku mobiliářem a herními 
prvky, obnoven bude kuželník. Změn sezná i okolí 

kiosku a kiosek samý – obytný a uživatelsky pří-
jemný by měl být povrch dřevěné paluby s kvalitními 
stoly i lavicemi. Technologicky náročné je vzhledem 
k povodním i založení vegetačních prvků.

S čím jste si v rámci zpracování studie a projektové 

dokumentace nejvíce lámali hlavu? 

S  nalezením rovnováhy mezi rekreačními a po-
bytovými funkcemi parku a přírodními kvalitami 
prostředí v doteku s městem. Technicky s prove-
dením všech stavebních objektů tak, aby odolaly 
hrátkám hladiny Otavy.

Na jaře proběhly na ostrově sanační práce. Co bylo 

jejich cílem? Podařilo se zajistit stabilitu porostu 

a bezpečnost budoucích návštěvníků parku? Proč 

byla v parku ponechána torza některých stromů?

Cílem sanačních prací bylo odstranění zdravotně 
a pěstebně poškozených jedinců, odstranění 
nekvalitního náletu z podrostů, který nemilosrdně 
pohltil i kdysi udržované plochy. Proces zajišťující 
bezpečnost návštěvníků bude pokračovat i nadále, 
letos se chystá pokračování ošetření stromů 
včetně vazeb a v míře již výrazně menší i dokácení 
některých zahušťujících stromů ve skupinách, které 
byly ponechány jako rezerva pro výběr při realizaci. 
Torza byla ponechána jako místa pro život hmyzu na 
základě vyjádření Odboru životního prostředí Města 
Sušice.

Děkujeme za rozhovor.

Aktuality 
z projektu
Březen 

Velká změna čekala návštěvníky na konci 
března 2012, kdy se ostrov po uzavírce spojené 
s  asanačními pracemi opět otevřel veřejnosti. 
Kácení bylo nezbytné kvůli dlouhodobě zaned-
bávané pěstební péči o stávající porosty. Odstraněny 
byly stromy, jejichž zdravotní stav a dosavadní 
zanedbání pěstebních opatření neumožňovalo 
do budoucna zdárný růst stromů a bezpečný 
pobyt občanů. Na ostrově si v  současnosti 
můžete všimnout kmenových torz z  pokácených 
dřevin. Torza stromů byla na základě požadavku 
Odboru životního prostředí Města Sušice na ostrově 
ponechána pro rozvoj hmyzu a zachování místního 
ekosystému.

Květen 

V květnu bylo ukončeno výběrové řízení na doda-
vatele stavby vyhodnocením podaných nabídek. 
Vítězem se stalo Sdružení LF & P SANTOS.

Srpen 

V srpnu budou na ostrově zahájeny stavební práce. 
Santos se proto pro veřejnost do června 2013 uzavře. 
O probíhající stavbě vás budeme průběžně informo-
vat na stránkách Sušických novin a na webu nadace 
PROMĚNY, kde je samostatná stránka věnovaná 
ostrovu Santos.

Ostrov Santos



Šumava Rocks
Jednou z posledních akcí na ostrově Santos před 
jeho uzavřením bude devatenáctý ročník hudebního 
festivalu Šumava Rocks s podtitulem Ro(c)k proměn 

ostrova Santos. Uskuteční se v sobotu 14. 7. 2012 

od 18 hodin.

Festival je letos symbolicky věnován proměně 
ostrova Santos, díky které bude v příštím roce všem 
návštěvníkům k dispozici skvělé zázemí uzpůsobené   
pro pořádání kulturních akcí. 
Proměnu Santosu podpoří svým koncertem 
Ema Brabcová s kapelou Luno. Z  pestrého pro-
gramu se můžete dále těšit na hudební formaci 
z  pražské Hanspaulky Tata Bojs, skupinu 100°C, 
český hip hop v  podání PSH, nebo legendy 
současné české hudební scény Matěje Rupperta 
a Romana Holého. 

Podrobný program najdete na webu 

www.sumavarocks.cz.

Zakoupením speciálních placek nebo triček Ro(c)k 
pro Santos s podpisy vystupujících hvězd můžete na 
festivalu podpořit projekt proměny ostrova Santos. 
Na facebookovém profilu festivalu budou 
zveřejňovány fotografi e dokumentující devatenáct 
let proměn festivalu i ostrova. Jubilejní 20. ročník 
Šumava Rocks proběhne již na novém Santosu.

Nenechte si ujít poslední ročník Šumava Rocks 
na Santosu před jeho proměnou.
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Novinky z nadace PROMĚNY
Nadace PROMĚNY v rámci programu PARKY aktuálně 
podporuje kromě sušického Santosu také obnovu 
parku Jiráskovy sady v Litoměřicích a nábřeží řeky 
Loučné v Litomyšli. V rámci programu ZAHRADA HROU 

prochází proměnou zahrada u internátu logopedické 
ZŠ a MŠ Don Bosco v  Praze Bohnicích a zahrada 
MŠ Kollárova v Českém Brodě.
K  litoměřickému projektu proběhla v  roce 2011 
architektonická soutěž na návrh řešení obnovy parku, 
kterou vyhrál brněnský Atelier zahradní a krajinářské 
architektury Ing. Zdenka Sendlera. Během letošního 
roku bude zpracována projektová dokumentace, 
v přípravě jsou také doprovodné akce pro veřejnost.
V Litomyšli byl projekt odstartován v  lednu 2012. 
Cílem právě probíhajících workshopů pro studenty 
středních škol, veřejných projednání a dotazníkového 
šetření je získat podněty k projektu od místní 
veřejnosti, identifi kovat potenciál území a připravit 
podklady pro architektonickou soutěž. 
V Bohnicích byla do přípravy projektu přizvána 
celá škola. Děti kreslily podobu vlastní zahrady, 
učitelé diskutovali o jejím využití a vytvořili živý 
model zahrady ze zeleniny. Nyní děti zpracovávají 
grafické návrhy zpevněných ploch na zahradě. 
Z  prostoru, kde tráví volný čas hlavně děti z  in-
ternátu, z 1. tříd základní školy a z mateřské školy, 
se v letošním roce stane první logopedická zahrada 
v České republice zaměřená na rozvoj dovedností dětí 
se specifi ckými potřebami. 

Z Deníku ostrova Santos
Od prosince 2011 dokumentují sušičtí gymnazisté 
v rámci projektu Deník ostrova Santos vše, co se na 
ostrově událo v uplynulých dnech a měsících. Deník se 
již rozrostl o řadu příspěvků. Studenti pátrají po historii, 
přírodních a kulturních hodnotách území, zpracovávají 
rozhovory s pamětníky a fotograficky dokumentují 
proměny ostrova. Zájemci mohli do Deníku nahlédnout 
během dubnového roje čarodějnic. Jeho stránky rovněž 
průběžně zveřejňujeme na webu nadace, v  sekci 
věnované projektu. 

Videoreportáže o Santosu
Studenti Gymnázia Sušice – Štěpán Pance a Roman 

Mrzena – připravují ve spolupráci s nadací PROMĚNY 
krátké klipy o probíhajících proměnách ostrova. 
Originální záznamy dokumentují změny, kterými 
ostrov prochází, a akce, které na ostrově probíhají. 
Všechna videa jsou průběžně zveřejňována na 
webových stránkách nadace PROMĚNY.

Santos bude uzavřen
V termínu od srpna 2012 do června 2013 budou 
na ostrově probíhat stavební a vegetační úpravy. V tuto 
dobu bude ostrov z důvodu bezpečnosti pro veřejnost 
uzavřen. Od poloviny příštího roku se můžete těšit na 
nový kiosek s podiem, nové dětské hřiště, funkční 
kuželník, upravené cesty i výsadbu zeleně.

Ostrov Santos
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