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ZNÁME VÍTĚZE SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ NÁVRH PROMĚNY OSTROVA SANTOS
(10. května 2010) Praha – Revitalizace lesoparku na říčním ostrově Santos v Sušici
v Plzeňském kraji byla předmětem druhého ročníku architektonické soutěže
Cena nadace PROMĚNY. Ke zpracování urbanisticko-architektonického návrhu
bylo vyzváno šest ateliérů, vítězným se stal návrh atelieru FLORART
– Ing. Pavel Šimek z Uherského Brodu. Vyhlašovateli soutěže jsou město Sušice
a nadace PROMĚNY, která proměnu ostrova podpoří v rámci grantového
programu PARKY.
Vítězný
návrh
architektonického
řešení ostrova Santos přesvědčil
sedmičlennou
porotu
přiznáním
přírodního charakteru místa a jeho
vlastností
říční
nivy.
Promyšlený,
soudržný a přitom jednoduchý koncept,
v němž se nenápadně opakuje motiv
lodě,
respektuje
a
využívá
přítomnost vodního živlu i jeho síly
a dynamiky. Této skutečnosti odpovídá
vizualizace: atelier FLORART
i navrhovaná skladba zeleně a vymezení
jednotlivých částí ostrova, které z velké části navazuje na dnešní život Santosu: sever –
městská pláž; střed – park, kultura, pobyt a pohyb; jih - brouzdání, řeka a slunce. Autoři
v návrhu podtrhují přitažlivý charakter výjimečnosti a určité nedostupnosti
Santosu, který má zůstat klidným protipólem rušné sportovně-rekreační lokality Fuferny
na protějším břehu řeky Otavy. Navrhované řešení na druhou stranu respektuje tradiční
akce neodmyslitelně spjaté s místem: nárazově intenzívnějšímu provozu je vyčleněna
centrální část ostrova. Architekti v návaznosti na někdejší podobu Santosu také obnovují
propojení řeky Otavy s Mlýnským náhonem skrze ostrov; vrátit by se měl i zaniklý
kuželník. (s využitím Protokolu o jednání a rozhodnutí poroty a vítězného návrhu)
Pod vítězným návrhem z atelieru FLORART je podepsán autorský tým ve složení:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph. D. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, Pavel Cupák, Ing.
arch. Petra Handlířová a Ing. Hana Skalková. Druhý oceněný soutěžní návrh proměny
ostrova Santos je z brněnského Atelieru zahradní a krajinářské architektury Ing. Zdenka
Sendlera, třetí cenu získal pražský a05 atelier zahradní a krajinářské architektury. Dva
návrhy zůstaly bez ocenění, jeden atelier byl z důvodu časové vytíženosti nucen
odstoupit ze soutěže.
Vyhlašovatelé soutěže, nadace PROMĚNY i Město Sušice, ocenili u vítězného návrhu
především citlivý přístup k místu, a zároveň udržitelnost navrženého řešení. „Sušický
ostrov Santos je skutečně výjimečnou lokalitou. Přístup k jejímu budoucímu řešení se
sice v jednotlivých soutěžních návrzích lišil, ve všech bylo ale cítit silné okouzlení
místem,“ říká k výsledkům soutěže Gabriela Navrátilová, ředitelka nadace
PROMĚNY. „Zaujetí atmosférou místa a jeho budoucí potenciál jsou koneckonců
rozhodujícími kriterii už při výběru projektů, kterým se nadace rozhodne poskytnout
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nemalou podporu,“ doplňuje. Který z návrhů bude podkladem pro skutečnou proměnu
Santosu, ještě v následujících týdnech potvrdí správní rada. Vybraný atelier návazně svůj
návrh dopracuje dle připomínek města a místních obyvatel.
Sušický projekt nyní čeká minimálně tříletá realizace. Náklady projektu budou hrazeny
z příspěvku nadace PROMĚNY a z rozpočtu města. Konečná výše celkových nákladů bude
známá po upřesnění návrhu v jednotlivých stupních projektové dokumentace, tedy někdy
v druhé polovině příštího roku. Ještě letos v létě se ve městě uskuteční veřejná výstava
všech soutěžních návrhů, na podzim proběhne veřejná prezentace projektu a jeho
architektonického řešení. Místní budou moci diskutovat s autory vybraného návrhu a
dávat k němu své připomínky. Dokončení proměny ostrova Santos se předpokládá
nejdříve na konci roku 2012.
Projekt proměny ostrova Santos v symbolický „ostrov pokladů“ předložilo Město Sušice
společně se žádostí o podporu v grantové výzvě vyhlášené nadací PROMĚNY v roce 2008.
Cílem nadačního programu PARKY je pomáhat proměnám městských veřejných
prostranství v parky, které respektují přirozený charakter místa i jeho obyvatel a přitom
vnášejí do městské krajiny originální, a současně dlouhodobě udržitelná řešení.
Vybudování jednoho takového parku může nadace podpořit částkou ve výši až 25 miliónů
Kč. Součástí nadačního programu je od loňského roku právě i architektonická soutěž
Cena nadace PROMĚNY. Ta by do budoucna měla být součástí všech velkých projektů,
které se nadace rozhodne podpořit. Finanční prostředky na vyplacení cen vybraným
atelierům stejně jako náklady na realizaci soutěže jsou součástí nadační podpory
poskytované městům.
Na webových stránkách nadace PROMĚNY jsou zveřejněny základní údaje o projektu
Santos, podrobné hodnocení soutěžních návrhů i jejich náhledy. Více na www.nadacepromeny.cz.
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PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY:
1. fotografie lesoparku na ostrově Santos v Sušici – duben 2010 (archiv nadace)
2. vizualizace z vítězného návrhu (atelier FLORART)
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