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ostrova Santos

město / Sušice
projektový zpravodaj
březen a duben 2013

2009 / Příprava projektu

2010 / Architektonická soutěž,

                  dotazníkový průzkum

2011 / Zpracování projektové  

                  dokumentace

2012 / Územní a stavební řízení,        

                  zahájení stavby 

2013 / Stavební a vegetační úpravy,    

                  otevření ostrova veřejnosti

o proměně
Záměrem projektu je obnovit zašlou krásu 
ostrova a současně přizpůsobit prostor 
požadavkům jeho dnešních návštěvníků. 
Santos by se tak měl postupně proměnit 
v příjemnější místo pro trávení volného času 
dětí i dospělých. Bude poskytovat zázemí 
pro setkávání, kulturní akce i sport.
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Prázdniny na ostrově
Rozhovor s vedoucím stavby 
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kalendář proměn



z projektu
Co se změnilo
Během podzimu se na Santosu začalo s přestavbou 
kiosku. Vyrostla dřevěná konstrukce nového 
kuželníku, který lákal návštěvníky na ostrov už 
před druhou světovou válkou a jehož obnovení 
si obyvatelé Sušice přáli v anketě provedené 
na počátku projektu. Byly připraveny plochy pro 
dětská hřiště a pro mobiliář parku. Aby se podařilo 
vrátit na ostrov vodu, došlo k vyčištění původního 
odlehčovacího ramene Mlýnského potoka. 
Jeho břehy byly vysypány oblázky a na jaře budou 
osazeny zelení. Poblíž pláže vznikne převlékárna. 
Romantické duše se dočkají instalace pavilónů 
na poslouchání ticha a na pozorování oblohy 
od umělce Václava Fialy. Dokončení stavby se 
plánuje koncem června 2013.

Kdy se rozezní zvon? 
Na novou dřevěnou zvonici na Santosu by měl být 
počátkem léta usazen zvon. K jeho slavnostnímu 
vysvěcení dojde 7. července. Všichni jste srdečně 
zváni. Na výrobu zvonu nám ještě chybí finanční 
prostředky. Pokud byste chtěli přispět, využijte 
číslo účtu nadace: 35-4870200207/0100,
variabilní symbol pro projekt Ostrov Santos je: 01. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou podpořit 
tento výjimečný projekt.

z akcí
Rozmarné léto na Santosu
V tomto duchu se ponese slavnostní otevření 
obnoveného parku na ostrově, které slibuje 
bohatý celodenní program dětem i dospělým. 
Určitě si proto vyhraďte termín 27. července. 
Děti se mohou těšit na řadu tvůrčích dílen 
od malování na tělo, přes vyrábění z přírodnin 
až po výuku žonglování. Uši i duši potěší 
hudba a divadelní vystoupení na obou scénách 
ostrova. Nejen milovníky starých časů určitě 
zaujme taneční zábava ve stylu 30. let a 
přehlídka klobouků a módních doplňků této 
éry. Za asistence představitelů města a Nadace 
Proměny bude park oficiálně předán k užívání 
občanům Sušice. Dětem, které by se snad 
nestačily dosyta vyřádit, doporučujeme také akci 
Kdo si hraje, zlobí míň. Nově otevřený Santos ji 
bude hostit hned následující den 28. 7. 2013.

Festival Šumava Rocks
Hudební festival Šumava Rocks rozhoupá 
Santos 17. srpna. Zatímco loňský ročník 
s příznačným názvem Ro(c)k proměn, znamenal 
symbolické rozloučení s ostrovem před rozsáhlou 
rekonstrukcí, letošní jubilejní 20.   běh představí 
ostrov návštěvníkům už v novém kabátě. 
Lepší zázemí nabídne nejen kapelám a jejich 
fanouškům, ale i dětem. Navíc určitě mile 
překvapí všechny, kdo budou mít chuť proložit 
si hudební zážitek prozkoumáváním zajímavých 
zákoutí obnoveného lesoparku.



pozvánka

Procházka stavbou s architektem
Víte, jak bude vypadat ostrov po proměně? 
Zajímá vás, jak pokračuje stavba?
Zveme vás na procházku po ostrově 
s architektem, zástupci Města Sušice 
a Nadace Proměny. 
Kdy: 18. dubna 2013, od 16.00 hodin 
Kde: ostrov Santos, 
sraz na novém mostku, ulice Dlouhoveská 
S sebou: pevnou obuv
Co uvidíte: proměnu ostrova živě, místa již 
proměněná i místa před proměnou, včetně 
odborného komentáře.

zeptali jsme se
vedoucího stavby na ostrově Santos 
Jana Šafraty 

Co se na Santosu děje z hlediska stavebních 
úprav právě teď? 
Do konce února probíhaly kvůli nepřízni počasí 
přípravné práce a zajišťování materiálu. 
Na Santos jsme se vrátili začátkem března, 
kdy jsme se začali věnovat budování trubního 
propustku - v podstatě překlenovacího mostku 
- v centrální části ostrova a také stavbě dubové 
paluby u kiosku. 

Co bylo pro stavebníky při obnově ostrova 
zatím největším oříškem?
Nejtěžší bylo zpevňování břehů, protože jsme 
museli pracovat z vody. Základní kameny bylo 
potřeba položit pod hladinou. To znamenalo 
vysypat si hráze a následně odčerpávat vodu, 
aby klesla hladina a dalo se betonovat. Ztíženou 
práci měli i stromolezci během kácení kolem 
náhonu u elektrárny. Aby větve nenapadaly 
do náhonu, musely se spouštět dolů pomocí lan.

Jakou část ostrova máte vy osobně nejraději? 
Pro mě je zatím nejpříjemnějším místem jižní 
cíp ostrova, kde stojí dřevěná zvonice. Tam to 
vypadá moc pěkně.

kiosek

kuželníkhřiště



kontakt
Projektový zpravodaj Proměny ostrova 
Santos pro vás vydává Nadace Proměny. 
Napište nám svůj názor, 
nápad nebo připomínku:

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

Proměny také na YouTube a Facebooku: 
www.youtube.com/nadacepromeny 
www.facebook.com/NadacePromeny

věděli jste, že?
Výtvory z dílny sochaře Václava Fialy, jehož 
dřevěná zvonice zdobí od října loňského roku 
jižní cíp sušického ostrova Santos, mohli 
zájemci obdivovat už na mnoha místech světa. 
Kromě České republiky vystavoval například v 
newyorkském Socrates Sculpture Park, 
v Severní Karolině, v New Hampshire a dokonce 
na největší sochařské výstavě Sculpture by the 
Sea v Sydney, kde dvakrát získal hlavní cenu 
Sydney Sculpture Prize. Za jeho díly ovšem nutně 
nemusíte chodit daleko. Umělcův otisk potkáte 
i na běžnějších místech, třeba na dětském hřišti 
v Mariánských Lázních, v podobě lavičky jin 
a jang ve Vrchlického sadech v Klatovech, fontány 
v Zahradě Minoritského kláštera v Opavě a na 
mnoha dalších místech. Na Santosu budete mít 
možnost už v polovině letošního roku na vlastní 
kůži vyzkoušet, jaké to je posedět v jeho pavilónu 
na poslouchání ticha nebo sledovat noční oblohu 
z pavilónu na pozorování hvězd. 

z Nadace Proměny

Proměny na Facebooku 
Nadace Proměny je na Facebooku. Pokud tuto 
sociální síť využíváte, určitě nás navštivte. Naše 
facebooková stránka je i vaším prostorem. Mějte 
přehled o tom, co se děje a zapojte se s námi 
do proměn.

Další grantová výzva je tady! 
Do 24. května mohou mateřské školy v Praze 
a Středočeském kraji žádat o podporu na obnovu 
nebo založení školní zahrady v programu Zahrada 
hrou. Kromě samotného grantu na přípravu 
a realizaci proměny zahrady nabízíme také 
konzultační podporu a metodiku pro realizaci 
projektu, bezplatnou účast na seminářích 
a exkurzi za dobrými příklady. Bližší informace 
najdete na: www.nadace-promeny.cz.
Dobrými příklady hřišť a zahrad se můžete 
inspirovat na našem novém portálu: 
www.portalpromen.cz.


