
Proměny 
ostrova Santos

město / Sušice
projektový zpravodaj
červen 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
Proměnu ostrova Santos realizuje Město Sušice 
s podporou Nadace Proměny od roku 2009. 
Součástí téměř pětadvacetimilionové nadační 
podpory je i zapojení veřejnosti, s jejíž pomocí 
bylo vytvářeno zadání pro architekty. Celkové 
náklady dosáhnou zhruba 28 mil. korun. 
Ostrov se otevře v červenci.
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kalendář proměn



z projektu
Projekt Santos u cíle 
K dovršení úplné proměny ostrova chybí málo. 
Santos úspěšně prošel první zatěžkávací 
zkouškou v podobě rozvodněné Otavy, která 
počátkem června zalila jeho část. Svou náruč 
lesopark otevře návštěvníkům s příchodem 
letních prázdnin. Veřejné osvětlení, hřiště pro 
větší i menší děti, zrekonstruovaný kiosek 
s palubou a podiem, pavilony a zvonice 
od sochaře Václava Fialy – to všechno je již 
v tuto chvíli tak, jak má být. Osetá je většina 
trávníkových ploch, z výrazné části jsou 
dokončeny mlatové i štěrkové cesty. Do konce 
června zbývá usadit dráhu v novém kuželníku, 
rozmístit po ostrově lavičky, koše, stojany na kola 
a na pláži instalovat převlékárnu. Třešničkou 
na pomyslném dortu pak bude zabudování 
informačního systému navrženého Nadací 
Proměny ve spolupráci s umělci Jiřím Lammelem 
a Martinem Jandou. 

z akcí
Z Klatov na Santos 
Čerstvě dokončené pavilony pro sušický ostrov 
Santos od sochaře Václava Fialy realizované 
s podporou Nadace Proměny jste mohli 
obdivovat koncem dubna v Hostašových sadech 
v Klatovech. Po čtyřech dnech putovaly dál 
na cílové místo svého určení, na sušický ostrov 
Santos, kde již zůstanou natrvalo. Přijít si 
do nich poslechnout ticho nebo pozorovat 
hvězdy můžete už v červenci.

Buďte u prvního zvonění 
Páteru Františku Ferdovi, fenomenálnímu 
českému diagnostikovi a léčiteli, bude věnován 
zvon, který ozdobí dřevěnou zvonici v jižním 
cípu ostrova. Zvonu slavnostně požehná sušický 
kaplan Tomas van Zavrel. Odlitek mohl být 
vyroben díky veřejné sbírce Nadace Proměny, 
kterou podpořila i řada obyvatel Sušice. Dřevěná 
zvonice, kam bude zvon usazen, je dalším 
z uměleckých objektů, které pro lesopark vytvořil 
sochař Václav Fiala.  Na slavnostní odhalení 
zvonu vás srdečně zvou 7. 7. 2013 od 16 hodin 
Město Sušice a Nadace Proměny.

Dům na pozorování hvězd



pozvánka
Léto na Santosu 
Po roční pauze lesopark znovu ožije lidským 
hemžením. Město Litomyšl a Nadace Proměny 
vás zvou na:  
Slavnostní otevření ostrova 
aneb Rozmarné léto na Santosu 27. 7. 2013 

11.00 –15.00 - program pro děti 
skupina Orchidea, Sušičtí loutkáři, studentské 
Divadlo Bezejména, divadlo Kaká, karneval, 
soutěže, turnaje, hry, výtvarné dílny, malování 
na tělo

16.00 – 21.00 - program pro dospělé 
Karavana swingers band, Prozatímní divadlo 
Vokno, módní přehlídka klobouků a doplňků 
30. let, Frajara Putika, kuželkový turnaj, 
komentovaná procházka ostrovem 

28. 7. 2013 Kdo si hraje, zlobí míň 
celodenní zábavná a soutěžní akce pro děti        

17. 8. 2013 Šumava Rocks  
letní hudební festival    

zeptali jsme se
Romana Mrzeny, studenta Gymnázia Sušice, 
nadšeného kameramana a pozorovatele 
proměny ostrova Santos

Proměnu ostrova průběžně natáčíš od začátku. 
Máš s tím spojený nějaký zajímavý zážitek? 
Co mi uvízlo v paměti, je umísťování zvonice. 
Samotná instalace zabrala celé dopoledne 
a určitě si všichni oddychli, když byla zvonice 
na správném místě. 

Tvoje nejoblíbenější místo na Santosu? 
Santos je pro mě speciální místo, protože jsem 
měl tu čest zde pozorovat ledňáčka říčního. 
A jelikož jsem vášnivý fotograf, je to pro mne 
zatím nejcennější úlovek, co mám. Strávil jsem 
několik hodin čekání v úkrytu jen proto, abych ho 
viděl několik minut, udělal pár fotografií a mohl 
jít domů. Někdy jsem přišel domů s prázdnou, 
ale ty chvíle strávené s ledňáčkem jsou pro mne 
nezapomenutelné.

Co pro tebe znamená obnova ostrova Santos? 
Na co se nejvíc těšíš? 
Já se těším na celkovou proměnu ostrova. Hlavně 
jsem zvědavý, jakým dojmem bude působit celek. 
Nejde přesně říct, na co se těším nejvíc, ale 
rozhodně se nemohu dočkat, až bude ostrov zase 
otevřen pro veřejnost.

Kiosek

Dům na poslouchání ticha



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

z Nadace Proměny
Cena Nadace Proměny 2013 
Z jedenatřiceti architektonických návrhů, které 
se sešly v I. kole soutěže Cena nadace PROMĚNY 
2013, vyhlášené v únoru společně s Městem 
Litomyšl, jsme vybrali 5 studií postupujících 
do II. kola. Předmětem soutěže je zpracování 
architektonického řešení obnovy území 
v blízkosti historického centra Litomyšle, které 
zahrnuje Vodní valy a park u Smetanova domu. 
Vítěze budeme znát v srpnu. Naváže výstava 
všech soutěžních návrhů pro veřejnost.  

Zahrada hrou 2013 
Do grantové výzvy Zahrada hrou 2013 
zaměřené na obnovu nebo vybudování zahrady 
u mateřské školy se zapojilo 54 mateřinek 
z Prahy a Středočeského kraje. Až pět z nich 
může v letech 2013 až 2015 získat grant na 
zpracování projektové dokumentace, realizaci 
zahrady a její údržbu. Součástí nadační podpory 
jsou také semináře, exkurze za dobrými příklady 
a odborné konzultace. Inspirovat se ukázkami 
dětských hřišť a školních zahrad se můžete i vy 
na portále www.portalpromen.cz.

věděli jste, že?
Na Santosu jsou příhodné přírodní podmínky 
pro řadu přirozených živočišných a rostlinných 
společenstev i pro růst rozmanitých druhů 
řas, lišejníků a hub. Z těchto důvodů byla část 
ostrova během revitalizace plně ponechána 
v původním stavu. Na základě požadavku 
Odboru životního prostředí Města Sušice byla 
zachována i různě vysoká torza některých 
pokácených dřevin, umožňujících dokončit 
nastartovaný larvální vývoj řady speciálních 
druhů hmyzu, které jsou významným zdrojem 
potravy pro ptactvo i další živočichy. Pozorován 
byl dokonce ledňáček říční, který je považován 
za bioindikátor čisté vody. 

foto: Roman Mrzena


