
V úterý 27. srpna se konala první ze série přednášek „Řeka ve městě“, které pořádá Plzeň 2015 do konce 

září každé úterý od 19:00 v kontejneru na zemním valu u řeky Radbuzy nedaleko kostela U Ježíška. 

Tématem  první  přednášky  byla  rekonstrukce  ostrova  Santos  v Sušici.  Průběh  rekonstrukce  byl 

představen  z pohledu  města  Sušice,  nadace  Proměny,  která  se  na  projektu  podílela  organizačně  a  

finančně, a ateliéru Florart, jenž zvítězil se svým návrhem v rámci Ceny nadace Proměny 2010.

Záměr města přiblížila paní Lenka Jandová z Městského úřadu v Sušici: „Cílem projektu Města Sušice, který 

se realizoval  s nadační  podporou, bylo obnovit  někdejší  krásu ostrova a současně ho lépe přizpůsobit  

dnešním návštěvníkům. Revitalizace citlivě vyřešila vegetační úpravy na Santosu a podtrhla jeho charakter  

lužního lesa. Architektonické řešení vytvořilo z ostrova pomyslnou loď na Otavě. Zlepšilo se zázemí pro 

návštěvníky, vznikla nová hřiště pro děti, obnoven byl kuželník a propojovací kanál, na několika místech je 

formou kamenných stupňů řešen pohodlný  přístup k Otavě.  Na ostrově je  několik  výtvarných objektů 

sochaře  Václava  Fialy.  Zvon  na  jeho  zvonici,  která  stojí  na  jižním  cípu  ostrova,  je  dedikován  páteru 

Františku Ferdovi, který v Sušici dlouhá léta působil. Na jeho výrobu přispěla veřejnost.“

Velkou úlohu, nejen finanční, sehrála Nadace Proměny. Jolana Říhová a Karla Kupilíková představily ve své 

prezentaci,  jak  byla  zapojována  veřejnost  do  proměny  ostrova.  Nadace  prováděla  ankety,  pořádala 

veřejné  projednání,  vyhlásila  výtvarnou  soutěž  pro  děti  a  organizovala  prohlídky  v průběhu  stavby.

„Současná podoba Santosu tak odráží přání místní veřejnosti. Santos se s podporou nadace proměnil v 

ostrov pokladů, “ shrnuly zástupkyně Nadace Proměny svou přednášku.

Závěrečný  příspěvek  měl  Pavel  Šimek  z ateliéru  Florart,  který  navrhl  elegantní  a  citlivou  rekonstrukci 

ostrova. Jednou větou to v závěrečné filmové ukázce popsal Dan Bárta slovy: „...jako že si tady žádnej  

architekt nehonil triko ňákýma prvkama, ale že je to skutečně jenom rekonstrukce toho, co tady bylo, což  

mně přijde jako zdravý.“ Ve své prezentaci se architekt Šimek zaměřil  na důležitost zachování původní 

vegetace a přístupu k vodě.

Přednášky  byly  zakončeny  závěrečnou diskusí,  kdy  se  posluchači  ptali  na  spolupráci  města,  nadace a 

architektů a padly také některé odborné dotazy na provedení rekonstrukce. Přednášejícími byla velmi 

kladně hodnocena atmosféra a místo konání. Na akci dorazili i někteří náhodně projíždějící cyklisté.

Projekt obnovy Santosu byl realizován od roku 2009 ve spolupráci Města Sušice a Nadace Proměny, která  

městu v rámci programu Parky poskytla grant ve výši 25 milionů Kč. Částka pokryla nejen realizaci úprav,  

ale  také  přípravu  projektu,  organizaci  architektonické  soutěže  a  zpracování  projektové  dokumentace.  

Město Sušice přispělo částkou 3 miliony Kč a od nadace má šanci získat ještě příspěvek na údržbu parku  

v následujících 3 letech.

Podrobnější informace o projektu jsou k nalezení na webových stránkách nadace Proměny:

www.nadace-promeny.cz/cz/web/projekty/santos.html

www.youtube.com/watch?v=kALuPJqyIkk
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