
 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 

 

OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI 

S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL 

 

P.01  SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ 
Motto: „Dialog mezi řekou a městem“ 
 

 

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Místo 
Zájmové území leží v historickém centru města Litomyšle, které bylo prohlášeno Městskou 

památkovou rezervací. Skládá se ze dvou částí – z území Vodních valů s řekou Loučnou            

s přiléhajícím nábřežím a parku u Smetanova domu. Místo má těsný vztah s centrem města, 

které lemuje po jeho západní straně. V blízkosti řešeného území se nachází kromě 

Smetanova domu také budova Vyšší odborné a střední pedagogické školy, v Masarykově 

čtvrti jsou to základní školy, Gymnázium A. Jiráska a Střední škola zahradnická a technická. 

Na přelomu 19. a 20. století ožívalo nábřeží společenskou zábavou. Kolem roku 1900 býval 

podél Vodních valů městský park. Atmosféru si nábřeží uchovalo ještě za první republiky. 

Později místo prošlo necitlivými zásahy, které přerušily návaznost řeky Loučné na historické 

jádro města a rozsáhlý park u Smetanova domu. Smetanův dům byl vystavěn na místě 

hostince Karlov, původně příměstské vily z roku 1741. V jeho sále se konaly společenské akce 

a v poslední čtvrtině 19. století sloužil i divadelním ochotníkům.  

V tzv. Rašínových sadech za Smetanovým domem se v minulosti konaly v altánu promenádní 

koncerty. Na tuto tradici  poté navázal kulturní program Smetanova domu. Velkou část parku 

stejně jako historické předměstí pohltila začátkem 80. let 20. století výstavba průtahu 

městem (komunikace I/35), která odřízla historické centrum od meziválečné Masarykovy 

čtvrti. 

Dnes je k pobytu na Vodních valech využíváno především dětské hřiště a jeho okolí. Park 

kolem Smetanova domu je spíše klidovou částí a v letním období místem setkání při 

kulturních akcích, které navazují na tradici kulturního dění Litomyšle. Prostor dětského hřiště 

a parku u Smetanova domu využívají také studenti sousedních středních škol, pro které je 

vybavení území nevyhovující. 

Prostor před Smetanovým domem má reprezentativní charakter. Ostatní plochy podél řeky 

jsou bez funkčního využití. 

Území je vnímáno jako součást historického jádra města, místa s výrazným podílem zeleně, 

která lemuje po obou březích řeku Loučnou. Území je jedním z posledních center fungujících 
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ekosystémů v rámci města. Jeho hlavní osou je řeka Loučná s břehovými porosty a těsně se 

přimykajícími plochami s různým využitím.  

Řešené území je snadno dostupné zejména z vnitřní části města.  

Rozloha 
Zájmové území se skládá ze dvou částí: Vodních valů a parku u Smetanova domu. 

Území Vodní valy (modré označení, soutěžní podklad P.02 Výřez z katastrální mapy) se 

rozkládá na rozloze 9 252 m2 a leží na pozemcích st. par. č. 445 a p. par. č. 394/1, 394/2, 397, 

399/1, 401/1 a břehy p. par. č. 2344/1. 

Vodní valy představují v rámci projektu obnovy nábřeží hlavní zájmové území určené k úplné 

obnově. Jsou vymezené linií soukromých pozemků nebo objektů v ulici Vodní valy a 

protilehlou nábřežní hranou. Severní strana navazuje na realizovanou I. část úprav a je 

omezena mostem ke Smetanovu domu, jižní strana je ukončena u splavu. 

Park u Smetanova domu (červené označení, soutěžní podklad P.02 Výřez z katastrální mapy) 

se rozkládá na rozloze 15 301 m2 a leží na pozemcích: st. par. č. 321/1, 321/2, 323/6, 1660/4, 

2508/1, 2508/4, 2508/5, 2508/6, 2508/7, 2508/11, 2512, 2513/1, 2513/2, 2513/3, 2513/4, 

2513/5.  

Park u Smetanova domu bezprostředně navazuje na území Vodních valů. Západní strana je 

ukončena komunikací I/35, na severozápadě vedou pěší cesty z parku k nadchodu směrem 

do Masarykovy čtvrti. Jižní strana je částečně tvořena hranicí soukromého pozemku. 

Významnou součástí parku je budova Smetanova domu, kulturního stánku města. 

 

2. HISTORIE A VÝVOJ ÚZEMÍ 
Soutěžní úkol je omezen na část území, která se přímo dotýká historického jádra města, 

přesto jej musíme vnímat v jeho celku. Stopa, kterou řeka zanechává, je v každé její části 

odlišná a svébytná. Tok řeky Loučné by měl být vnímán v celkovém kontextu - od území 

Benátek, kde má řeka čistě přírodní charakter se svými přirozenými meandry, a městskou 

strukturu pak opouští za Nedošínem. 

Bohatá historie v utváření města, jeho morfologie, nábřeží řeky s ulicí Vodní valy 

v bezprostřední blízkosti historické části města, to jsou danosti, které činí toto místo 

výjimečným.  

Řeka je jedním z prvků, které předurčily tvar historického jádra města. Lemuje podélně 

náměstí a historickou strukturu města z jedné strany, druhá strana je utvářena „zámeckým 

návrším“ na Olivetské hoře s bohatým kulturním a duchovním dědictvím. 

Ve středověku bylo město od řeky odděleno hradbami, povodí řeky sloužilo zejména 

hospodářským účelům. Po stržení hradeb a vybudování Smetanova domu (1905) a Lidového 

domu (1922) vznikají společenská a kulturní centra počátku 20. století, která poskytují 

zázemí pro společenský život a cíl procházek. Řeka byla překlenuta řadou mostů a lávek 

k jednotlivým stavbám za řekou. Některé z těchto staveb jsou obytné, jiné jsou i dnes centry 

kulturního dění města.  

Struktura zástavby na Vodních valech je různorodá a souvisí s přirozeným vývojem 

Smetanova náměstí, kdy směrem do Vodních valů byly situovány hospodářské objekty a 
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zahrady. Emancipace stavebního vývoje nastala až v období po roce 1918, kdy byla část 

Vodních valů zastavěna obytnými objekty. Zamýšlená koncepce stavitelů města byla 

přerušena druhou světovou válkou a nebyla již dokončena. Postupná rehabilitace domů 

nastala po roce 1989, i když i v tomto období vzniklo několik spíše utilitárních a funkčně 

nevhodných staveb. Kvalita tohoto prostředí je dána i nízkou architektonickou kvalitou 

těchto objektů. 

Záplavové území řeky zasahuje i do řešeného území. Protipovodňové úpravy byly realizovány 

formou kamenných zídek při revitalizaci sídliště Komenského.  

Historické centrum města bylo poznamenáno výraznými záplavami nejméně třikrát, a sice 

v roce 1561, 1781 a naposled v roce 1984.  

 

3. SOUČASNÝ STAV 

Vodní valy 

Lokalita je vymezena na jihu Hostincem za vodou, respektive Smetanovým splavem a na 

severu mostem u Smetanova domu. Nachází se v bezprostřední blízkosti historického jádra 

města. Území má další vazby zejména ke Smetanovu náměstí, směrem do Masarykovy čtvrti, 

ke Smetanovu domu a do parku, který jej obklopuje. 

Území délky cca 400 m má odlišný charakter daný především šířkou veřejného prostoru 

navazujícího na řeku. Řeka je lemována většinou nepřístupnými břehy s různorodým a často 

náletovým porostem. Smysluplné využití a omezený přístup k řece Loučné je možný pouze 

v místě dětského hřiště blíže ke Smetanovu domu. Protilehlá nábřežní strana je téměř 

nepřístupná.  

Problematické je řešení ulice Vodní valy, její vztah k řece, k zeleni, která je podél ní, řešení 

pěších cest, dopravní situace a kvalita tohoto veřejného prostoru obecně. Atmosféra nábřeží 

se z území vlivem času vytratila. 

V současnosti je území spíše tranzitním místem, k pobytu je využíváno hlavně dětské hřiště, 

které funguje jako centrální dětské hřiště pro celé město. Oplocené sportovní hřiště pro větší 

děti a dospělé není z důvodu nedostatečného vybavení příliš využíváno. Jeho stávající 

podoba a umístění jsou v prostoru nevhodné.    

Pěší cesty nejsou významově, funkčně ani materiálově diferencované. Vstupy do území 

nejsou kompozičně či architektonicky ztvárněny.   

V ulici Vodní valy byla v roce 2012 vybudována provizorní letní terasa pro novou kavárnu 

umístěnou v přilehlém objektu (Bobo Café).  

Demontovatelná venkovní terasa bývá také v letním období umístěna a využívána u mostu 

proti ulici Ropkova. Jiné vybavení, které by oživilo tento městský parter, v zájmovém území 

není.  

Zájmové území Vodních valů navazuje na úpravy realizované v rámci revitalizace 

Komenského náměstí v letech 2001-2003 podle projektu architekta Josefa Pleskota, kdy byla 

řeka Loučná a nábřeží rehabilitováno a zpřístupněno obyvatelům města, byla zde 
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vybudována pěší promenáda a pobytové plochy. Tato část, zvaná Bernardka, se nachází na 

sever od řešeného území. 

 

Park u Smetanova domu 

Park je s ohledem na jeho současný charakter spíše pěším tranzitním místem, spojnicí mezi 

historickým centrem města a Masarykovou čtvrtí. V severozápadní a jihozápadní části parku 

jsou umístěny nadchody nad komunikací I/35, která narušuje provázanost území s okolím a 

hlukem a znečištěním z automobilové dopravy ovlivňuje prostředí v parku.  

Jednoduché řešení parku umocňuje architektonické kvality Smetanova domu. Vzrostlá zeleň 

je výrazně zastoupena především podél horní hrany břehu řeky Loučné, před jižním průčelím 

Smetanova domu a ze západní strany parku. Trasování cest parkem je pouhou spojnicí míst, 

chybí kompozice, která by řešila park v jeho celistvosti. 

Kromě venkovní předzahrádky u restaurace Karlov  parku chybí pobytová plocha. Venkovní 

posezení je umístěno do úzkého prostoru z jižní strany objektu s přímou vazbou na 

restauraci.  Podium pro pořádání letních kulturních akcí u Smetanova domu má provizorní 

charakter a bývá umístěno vedle venkovní terasy restaurace. Rámec tomuto místu tvoří 

vzrostlá zeleň. Podium (někdy označováno jako amfiteátr) rádi využívají i mimo kulturní akce 

studenti středních škol. Ti pobývají také v prostoru za Smetanovým domem, kde je zpevněná 

plocha se schody lemovaná alejí stromů. Střední školy hojně využívají zeleň v parku také pro 

výuku a poznávání rostlin. 

Potenciál většího využití vnímají také maminky s malými dětmi, kterým v prostoru chybí 

herní prvky a mobiliář. 

Vybavení mobiliářem je v celém parku nedostatečné.  

Přístupu k řece brání nejen strmá břehová hrana, ale také výsadba keřových skupin, živých 

plotů a hustá vzrostlá zeleň. Rušivým prvkem je také objekt vodárny s čerpací stanicí pro 

závlahy Školek Litomyšl.  

Nevhodné je řešení zpevněných cest parkem, některé však slouží k obsluze Smetanova 

domu. Příjezd techniky je realizován z parku a z ulice Vodní valy. Parkování vozidel 

návštěvníků restaurace Karlov a kulturního programu Smetanova domu je před Smetanovým 

domem, na ulici Vodní valy a v prostoru Komenského náměstí. Hlavní vstup do Smetanova 

domu je od Komenského náměstí, provozní vstup je ze zadní strany Smetanova domu. 

Kromě kulturních akcí probíhají ve Smetanově domě pravidelně svatební obřady, při kterých 

jsou také využívány oba vchody.   

 
Materiály 
V řešeném prostoru celého zájmového území je použita řada nevhodných materiálů nebo 

materiálů značně poškozených, např. kamenné zídky, betonové obrubníky, betonové cesty, 

poškozené schody atp. Zcela nevhodné je množství živice. Pěší cesty jsou zejména pískové a 

asfaltové. Ulice Vodní valy má přísně oddělen dopravní prostor od prostoru pro pěší, a to 

zejména vysokými obrubníky, chybí bezbarierové řešení cest apod. 
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Bariery 
V území je řada fyzických a optických barier, které omezují jeho využití. Tyto bariery by měly 

být v rámci obnovy odstraněny. Díky těmto barierám se návštěvníci pohybují buď na 

chodnících nebo v komunikaci, na travnatých plochách oddělených drátěnými, dřevěnými 

nebo živými ploty. Faktická izolace je nejvíce patrná v prostoru parku u Smetanova domu 

směrem k řece. Přítomnost řeky zde není téměř zřejmá. Také propojení a vztah ke 

Smetanovu náměstí není čitelný, chybí zde jasné spojení města a parku u Smetanova domu. 

 

Dětské hřiště 

Dětské hřiště je v řešeném území postupně budováno od roku 1995. Poslední obnova 

proběhla v listopadu roku 2011. Herní prvky byly obnoveny v rozsahu 537 000 Kč včetně 

úpravy dopadových ploch kolem herních prvků. Novými herními prvky jsou lanovka, hnízdo, 

prolézačka a tunel. Toto hřiště, které je určeno zejména dětem do 6 let a od 6 do 12 let, je 

jedním z nejnavštěvovanějších ve městě. Oceňovány jsou především jeho dostupnost 

v centru města, vybavení herními prvky a umístění v přírodě. 

Hřiště je využíváno skauty, mateřskými a základními školami. 

Prostor dětského hřiště je od ostatních ploch oddělen nízkým dřevěným oplocením se vstupy 

s brankami. Důvodem tohoto řešení byla bezpečnost malých dětí a zamezení přístupu psů. 

Vedle dětského hřiště je umístěno sportovní hřiště pro větší děti či dospělé (hřiště s vysokým 

oplocením), které vzhledem k nedostatečnému vybavení není příliš využíváno. Hřiště pro 

míčové hry bylo nově vybudováno při revitalizaci sídliště Komenského na střeše parkovacího 

domu. Jeho umístění v území je s ohledem na dostupnost a využitelnost optimální. Dle 

sociologického šetření a uskutečněné analýzy v zájmovém území chybí vybavení pro starší 

děti a studenty přilehlých středních škol. 

 

Objekt vodárny 
Na levém břehu řeky se nachází odběrný objekt pro čerpání vody na závlahu Školek Litomyšl. 

Jeho technický stav a umístění neodpovídá významu místa. Vodárna slouží svému účelu a je 

nutné na ni pohlížet jako na stavbu zkolaudovanou pro provoz čerpadel - viz soutěžní 

podklad P.16 Objekt vodárny – dokumentace k čerpadlu. 

Porucha na čerpadle, která byla zaznamenána v roce 2012 a byla příčinou zvýšené hladiny 

hluku v okolním prostoru a zejména na dětském hřišti, bude po dohodě v roce 2013 

majitelem objektu odstraněna.  

 

Dopravní řešení 

Ulice Vodní valy je místní komunikace, která je jednosměrná v úseku Ropkova – Komenského 

náměstí, s jednostranným podélným parkovacím stáním. Pro objekt Policie ČR čp. 1142 je na 

nábřeží vyhrazeno několik kolmých parkovacích stání.  

Ze západu je území lemováno komunikací I/35, která má v této části čtyři dopravní pruhy. 

V daném profilu jsou dle zjištěných dat vysoké intenzity dopravy blížící se v roce 2005       
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k 20 tisícům vozidel za 24 hodin. Z tohoto množství vozidel lze většinu považovat za tranzitní 

dopravu.  

 

4. PROJEKTOVÝ ZÁMĚR MĚSTA LITOMYŠL A NADACE PROMĚNY 

Motto: „Dialog mezi řekou a městem“ 

 

 
Základní vztahy 

Schéma může být považováno za logotyp celého záměru:  

- Červená – teoretické těžiště území (značí však především očekávání kvalitativních změn 

v celé ploše zájmového území). 

- Modrá – říční tok (vodní živel je díky své čistotě a optimálnímu množství protékající vody 

od nepaměti nejdůležitější a určující součástí tohoto prostoru). 

- Zelená – reprezentuje prvek zeleně jako nedílnou součást každé vodní plochy a také 

funkci promenády (současný převládající směr pohybu). 

- Žlutá – příčný směr k hlavním podélným liniím vyjadřuje jednak očekávání odpovídajícího 

zpřístupnění řeky a jejího výraznějšího zapojení do života města, ale také možné další 

propojení obou břehů a tedy hledání nových spojnic v současné struktuře města. 

 

Cíl projektu 

Cílem projektu je zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření příjemného městského prostoru pro 

trávení volného času v navazujícím okolí. Cílem je pozvednutí společenské a rekreační 

hodnoty přilehlého území a zachování výjimečného přírodního rázu území v centru města. 

Navrhované úpravy se budou týkat ulice Vodní valy, přilehlých prostorů nábřeží a parku u 

Smetanova domu.  
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Cílem je využití potenciálu přirozeného vodního prvku ve veřejném prostoru města a jeho 

zpřístupnění lidem, postupná proměna další části města navazující na revitalizované území 

Bernardky.  

 

Základní osnova záměru 

1. Citlivá kultivace nábřeží Vodní valy a zpřístupnění řeky Loučné, přirozené propojování 

narušených vazeb města. 

2. Promenáda podél řeky. Navázání na řešení I. etapy úprav architekta Josefa Pleskota. 

3. Koncepční řešení zeleně s ohledem na podmínky a limity území, kterými jsou významný 

krajinný prvek, lokální biocentrum, biokoridor a záplavové území. Zachování a 

podtržení přírodě blízkého charakteru území. Vytvoření klidného pobytového místa 

v harmonicky fungujícím přírodním celku a jeho navazujícím okolí. Zachování 

ekologické funkčnosti celku s přirozeným tokem řeky Loučné městem. 

4. Celková kultivace městského prostředí, vytvoření podmínek pro trávení volného času 

s respektem k požadavkům místní veřejnosti. Zlepšení zázemí pro rekreaci, 

volnočasové aktivity a kulturní akce. 

5. Návaznost na historii, kulturní potenciál, genius loci – přiléhající historické centrum 

města, Městská památková rezervace, kulturní památka – Smetanův dům. Navrácení 

společenského života a zprostředkování kontaktu lidí s přírodou ve městě. 

 
Popis projektového záměru 
Záměrem je: 
- Naplnit představy o vytvoření příjemného městského prostoru pro trávení volného času. 

Zachování přírodního specifického charakteru prostředí, ekologické funkčnosti celku. 

Prostor by měl sloužit pro krátkodobý pobyt a relaxaci všem věkovým kategoriím 

obyvatel. Dle sociologického průzkumu představuje zájmové území pro respondenty 

především klidné místo k odpočinku, procházkám, kde lidé vyhledávají kontakt 

s přírodou.   

- Nábřeží by mělo být vnímáno jako komorní městský prostor spojující kompaktní 

městskou strukturu a pás zeleně s břehovými porosty lemující řeku s významnými 

stavebními objekty a také jako spojující článek urbanistické struktury města s jejími 

přirozenými vazbami. Územně hodnotné části je vhodné propojit v jeden celek a doplnit 

přiměřenými aktivitami, zkvalitnit parter a břeh řeky a především zachovat přírodní 

charakter místa. 

- Reflektovat výstupy z uskutečněného sociologického průzkumu, analýzy stávajícího a 

budoucího využití území – viz podklad P.14 Sociologický průzkum. Navržené řešení by 

mělo zohlednit tyto výstupy a požadavky veřejnosti.    

- Zabývat se polohou, rozsahem a řešením dětského hřiště. Přítomnost dětského hřiště 

v území je pro soutěžící závazná. Jeho současná poloha, velikost a zaměření na věkové 

kategorie není pro soutěžící závazné. Nynější herní prvky jsou velmi oblíbené a bylo by 

vhodné jejich zakomponování do řešeného území, případně přemístění na jiné vhodné 
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místo ve městě. Základními kritérii je vhodné umístění herních prvků, kvalita, účelnost, 

bezpečnost, hygienická nezávadnost a vhodnost pro různé věkové kategorie. Součástí 

návrhu bude přívětivost a komfort pro doprovod dětí. Všechny herní prvky na veřejných 

prostranstvích musí odpovídat normám ČSN EN 1176 o hracích prvcích a ČSN EN 1177 o 

dopadových plochách. Zachování hřiště pro dospělé není požadováno.  

- Řešení by mělo zohlednit možnost využití území všemi věkovými kategoriemi obyvatel. 

Některé skupiny obyvatel nejsou v současném řešení zohledněny (např. studenti 

středních škol). 

- Vyhodnotit stav a charakter pěších komunikací v návaznosti na stávající dopravní systém 

a navázání na pěší cesty z I. etapy, na vstupy do území a navrhnout jejich optimální 

řešení. Jedná se zejména o vztah ulice Vodní valy a parku u Smetanova domu, vztah 

k Pedagogické škole, ke Smetanovu náměstí, ke Smetanovu domu, ke Komenského 

náměstí, k přiléhajícímu sídlišti, k ulici Ropkova a k pěším cestám do Masarykovy čtvrti, 

kde se nachází několik významných škol. Se samostatnými stezkami či cestami pro 

cyklisty a bruslaře město v zájmovém území nepočítá.  Územím v současnosti neprochází 

ani cyklostezka, ani cyklotrasa. Přesto je pohyb cyklistů v území poměrně významný a je 

naprosto nezbytné zachovat možnost jejich obousměrného pohybu. Protisměrná trasa 

musí být v souladu s příslušnými předpisy alespoň opticky odlišena od převažující plochy 

komunikace. 

- Do prostoru nábřeží vhodně navrhnout plochu, která by sloužila jako terasa 

k venkovnímu posezení, např. pro kavárnu (Bobo Café). Umístění je na uvážení 

soutěžících ve vztahu k navrhované kompozici a funkci nábřeží. Vazba na již existující 

kavárnu a restauraci Karlov či jiné objekty je zcela na uvážení soutěžících. 

- Navrhnout materiálové řešení povrchů pěších komunikací a ploch s ohledem na jejich 

specifickou funkci, celoroční údržbu, komfort a bezpečnost. 

- V rámci projektu obnovy nábřeží je park u Smetanova domu určen pouze k provedení 

menších zásahů. 

- Řešení prostoru parku u Smetanova domu pro pobyt a relaxaci. Záměrem je celková 

koncepce parku v širších urbanistických souvislostech, např. i s prostorem pro pořádání 

letních kulturních programů (např. koncertů, divadla), vztah k restauraci Karlov. Větší 

pozornost by soutěžící měli věnovat bezprostřednímu vztahu parku a nábřeží. Záměrem 

je nalézt optimální vztah mezi parkem a městem v podobě nábřeží, mezi parkem a 

Smetanovým domem a jeho zázemím. Ke Smetanovu domu je nutné zachovat zpevněné 

příjezdové plochy. Vztah Smetanova domu k parku je stručně popsán v soutěžním 

podkladu P.18 Smetanův dům.  

- Návrh koncepce zeleně s ohledem na navržený charakter nábřeží a parku, navržené 

funkce ploch, s návazností na průzkumy viz soutěžní podklad P.08 Dendrologický 

průzkum lokální biokoridor, biocentrum a významný krajinný prvek. Prostory tvořené 

převážně vzrostlou zelení musí přispět k větší přehlednosti, působit bezpečně a 

poskytovat přiměřený komfort při pobytu a pohybu. Nebude výrazně omezován podíl 
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travnatých ploch. Nové výsadby by měly přispět ke zlepšení kompozice, která bude klást 

důraz na přírodní potenciál místa a přirozenost celku.  

- Řešit ulici Vodní valy jako dopravně zklidněnou ulici s předností a důrazem na pěší 

provoz. Parkovací stání budou řešena v omezeném rozsahu pouze pro obyvatele domů a 

Policii ČR, která má sídlo v ul. Ropkově čp. 1142.  

- Záměrem je zklidnění dopravy (bez jejího vyloučení) organizace prostoru ulice, snížení 

rychlosti, regulace parkování. Veřejná komunikace by měla sloužit k obsluze jednotlivých 

objektů a ploch. 

- Soutěžní návrhy by se měly zabývat celkovou koncepcí ulice Vodní valy. Detailní řešení 

nebude zahrnuto do finančních rozvah a bude následně řešeno samostatnými projekty 

Města Litomyšl, kromě úseku cca 30 m uvedeného v ekonomických požadavcích. 

- Neočekáváme od soutěžících řešení vztahu mezi parkem u Smetanova domu a 

komunikací I/35, neboť její dopravní zklidnění souvisí s vybudováním obchvatu města 

Litomyšl (s trasou R35). Poté bude cílem přestavba tohoto koridoru na městskou ulici se 

zelení a parkováním. Tato problematika je ve městě Litomyšl diskutována a je žádoucí 

napravení problematického stávajícího stavu. Předpokládáme, že detailní řešení bude 

předmětem samostatného úkolu. Uvědomujeme si, jak citlivé je rozhraní městského 

parku a této silnice a také provázání území za touto komunikací s historickým jádrem. 

Proměna místa však bude možná až po plánovaném dopravním odlehčení.  

Koncepce zklidnění dopravy I/35. Jedním z požadavků na zklidnění průtahu je vytvoření 

nových parkovacích stání v prostorově uvolněné části vozovky průtahu městem. 

Varianty řešení s podélným nebo šikmým stáním jsou navrženy s ohledem na možné 

návaznosti pěších tras k navrhovaným parkovacím stáním - viz soutěžní podklad P.17 

Varianty dopravního řešení komunikace I/35. Navržené úpravy se týkají silnice I. třídy, 

která není ve správě ani majetku Města Litomyšl.   

- Navrhnout jednoduchou stavební úpravu objektu vodárny, zejména jeho vizuální 

podobu, a to bez zásahu do fungování technologie. Technické vybavení bude zachováno. 

Opravu poškozeného zařízení zajistí majitel. Požadováno je takové řešení, které 

současně povede ke snížení hladiny hluku, který je v tomto prostředí nežádoucí. 

- Navrhnout kultivovanou úpravu mostu, který stojí na pozemcích p. par. č. 2344/1 a        

p. par. č. 329/2 a navázání mostovky na výškovou úroveň ulice Vodní valy. Úpravy bude 

možné realizovat v omezeném rozsahu finančních prostředků - viz Ekonomické 

požadavky, přičemž majitel mostu provede na své náklady běžnou údržbu, např. výměnu 

poškozených pražců na mostovce. 

- Navrhnout použití komfortního městského mobiliáře a veřejného osvětlení na základě 

vyhodnocení stávajících prvků užívaných v historické části města. Vybavení mobiliářem 

by mělo reflektovat výstupy z uskutečněného sociologického průzkumu, z analýzy 

stávajícího a budoucího využití území – viz podklad P.14.  

- Zvážit možnost dočasného či trvalého začlenění uměleckých prvků do prostoru nábřeží. 
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- Respektovat trasy inženýrských sítí v zájmovém území. V souvislosti s navrženým 

řešením nejsou vyloučeny jejich dílčí úpravy nebo rozšíření. 

- Reflektovat předpokládanou výši nákladů na údržbu, které je Město Litomyšl schopno 

pokrýt z rozpočtu. 

Předmětem řešení nábřeží Loučné není regulace či návrh dostaveb domů v ulici Vodní valy. 

V soutěžním návrhu bude respektována poloha a charakter mostu u Smetanova domu, bude 

respektována poloha a charakter mostu proti ulici Ropkova.  

 

Sociologické šetření a výstupy z veřejných projednání 

V průběhu roku 2012 proběhlo sociologické šetření, detailní analýza využití zájmového území 

a zjištění potřeb místních obyvatel ve vztahu k zájmovému území.  Výstupy jsou podrobně 

popsány v soutěžním podkladu P.14. Návrh řešení musí tato zjištění reflektovat.  

 

Využití ploch dle územně plánovací dokumentace 

Město Litomyšl si uvědomuje omezení pro stavební činnost v prostoru řešeného území ve 

vztahu k územnímu plánu. Město je připraveno uvést záměr s úpravou nábřeží řeky Loučné 

do souladu s územním plánem Města Litomyšl a zahrnout tuto problematiku do 

připravované změny územního plánu.  

 
Ekonomické požadavky 
Celkové investiční náklady na realizaci projektu obnovy Nábřeží řeky Loučné se předpokládají 

v maximální výši 22.000.000 Kč bez DPH. Na úpravu parku u Smetanova domu je určeno 

maximálně 10 % z celkového rozpočtu.  

Realizace projektu bude financována z nadačního příspěvku nadace PROMĚNY a z prostředků 

Města Litomyšl. Nadační příspěvek je určen jednak na úhradu nákladů této soutěže včetně 

výplaty soutěžních cen a dále na úhradu dalších nákladů spojených s realizací grantového 

projektu včetně nákladů architekta, umělce, organizátora veřejné zakázky a dodavatele 

stavby. Město se bude ve sjednaném rozsahu podílet výlučně na úhradě nákladů dodavatele 

stavby. 

Řešení by mělo od počátku vycházet z reálných finančních možností na realizaci a následnou 

udržitelnost v jeho budoucím užívání. Roční odhadované náklady na údržbu celého 

zájmového území jsou ve výši 180 tisíc Kč včetně DPH. 

Soutěžní návrh musí obsahovat odhad nákladů na obnovu řešeného území a odhad nákladů 

na rozvojovou péči po dobu tří let po dokončení realizace projektu viz soutěžní podklad P.15 

– Strukturovaný odhad nákladů. 

 

Nad rámec celkového rozpočtu budou poskytnuty Městem Litomyšl prostředky na: 

- Komunikaci (ulice Vodní valy) vedoucí podél řeky a ležící na pozemku par. č. 2166 a 

2167/1, a to v celé její šíři minimálně v rozsahu 30 metrů v úseku, kde komunikace ústí 

do ulice ležící mezi budovami čp. 22 a 23. Rozsah rekonstrukce bude upřesněn po 

vyhodnocení architektonické soutěže. 
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- Rekonstrukci objektu „vodárny“ – čerpadel pro Školky Litomyšl ležící na pozemku st. par. 

č. 1897, a to ve finančním objemu max. 50 tisíc Kč včetně protihlukového opatření. 

- Rekonstrukci mostu spojujícího oba břehy řeky Loučné, který stojí na pozemcích p. par.     

č. 2344/1 a p. par. č. 329/2, a to ve finančním objemu max. 20 tisíc Kč.  

 

Nadace PROMĚNY poskytne Městu Litomyšl za předpokladu splnění smluvních podmínek 

grant na realizaci projektu ve výši max. 25 milionů Kč z grantového programu Parky. Tři roky 

po dokončení realizace projektu může nadace PROMĚNY v případě splnění podmínek přispět 

městu na údržbu a péči o nábřeží. Kromě finanční podpory získá Město Litomyšl spoluprací 

s nadací PROMĚNY také odbornou a komunikační podporu v průběhu celého projektu. 

Nadace PROMĚNY pomáhá městu Litomyšl  se zapojením místní veřejnosti do projektu. 

Nedílnou součástí projektu jsou doprovodné akce, které mají za cíl podnítit zájem místních 

obyvatel o proměňované místo a jeho další rozvoj. Podněty vzešlé  z úvodního 

sociologického průzkumu, workshopů a setkání s veřejností jsou obsaženy v soutěžním 

podkladu P.14. Další aktivity zapojující veřejnost budou pokračovat v průběhu celého 

projektu.  

 

Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, která podporuje proměny měst se 

zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a 

vlivu prostředí na člověka. Nadace poskytuje svou pomoc městům a školám v rámci 

grantových programů Parky a Zahrada hrou. 

 

 

 

 


