
Příběh proměny 

broumovské Alejky 

Broumov

program Parky

Jeden z programů Nadace Proměny se zaměřuje 
na obnovu a oživování městských parků. Jeho 
důležitou součástí je spolupráce s odbornou 
veřejností a místními obyvateli. Z programu byl 
podpořen i projekt v Broumově. 

Nadace Proměny je soukromá nezisková organi-
zace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, 
podporuje proměny měst se zapojením místních 
obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architek-
tuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka.

o nadaci



Příprava 

projektu

Broumovská Alejka je historicky 

významný park a přirozená spojnice 

na cestě městem. Její zanedbaný stav 

řadu let lidi odrazoval. Radnice se 

proto rozhodla situaci změnit.

výběr projektu

Na grantovou výzvu Nadace Proměny v roce 2006 
odpovědělo celkem 56 měst. Porota hned nenašla 
jednoznačného vítěze, do nejužšího výběru se tak 
dostaly projektové záměry dvou měst – Broumova 
a Turnova. Obě města měla nechat pro své parky 
zpracovat dendrologický průzkum, geodetické 
zaměření i architektonickou studii, kterou již z po-
loviny financovala nadace. Díky tomu bylo možné 
snáze odhalit všechna pro a proti obou projektů 
a posoudit spolupráci s městy. Na základě připra-
vených materiálů pak nadace na jaře 2007 rozhod-
la o konečném vítězi grantové výzvy: broumovské 
Alejce. Město Turnov získalo díky účasti ve finále 
podklady pro další možný rozvoj hned tří na sebe 
navazujících parků. 

„V Broumově byl na radnici výborný tým v čele 
s aktivní starostkou a dobrým programem, který 
chtěl navázat na historii, ale také se přizpůsobit 
dnešním požadavkům.“
Radmila Fingerová, členka hodnotící komise 
Nadace Proměny

„Často se sklouzává k tomu, že je třeba zrekon-
struovat silnice a vydláždit chodníky, protože to 
je pro každého srozumitelné a každý to ocení, ale 
zapomíná se, že je to krátkodobá záležitost. Opra-
vené komunikace a chodníky mají být ve městě 
normálně – to je standard. Ale mít krásnou zeleň 
a opečovávat ji už je v životě města a lidí aktivita 
o stupínek výš.“
Libuše Růčková, bývalá starostka Broumova

historie města, místa

První alej byla do původně gotického půdorysu 
města Broumova zasazena během druhé dekády 
19. století a park zvaný Alejka je tak v místě nej-
starším, který byl určený široké veřejnosti.

„Už můj otec, který se narodil v roce 1934, vzpo-
míná, že jako dítě do parku chodil a že v jedné 
z nádrží na vodu byly zlaté rybičky. Já už pamatuju 
od 60. let park zanedbaný, pustnoucí, postupně až 
zdevastovaný. V 80. letech byla obnovena kašta-
nová alej, ale nebyly použity vhodné stromy k vý-
sadbě a nebylo o ně dál pečováno, takže ani tak se 
stav parku nezlepšil. Na to, že je součástí městské 
památkové zóny, historického centra města, a jeho 
rozloha činí dva hektary, nedělal v žádném případě 
městu ozdobu.“
Libuše Růčková, bývalá starostka Broumova

Veřejné projednávání projektu otevřelo i otáz-
ky spjaté se specifickou historií místa a kraje 
v pohraničí. Nynější obyvatelé mohli skrze diskuse 
a osobní zapojení prohlubovat svůj vztah k městu, 
do nějž se často oni sami nebo jejich předkové 
nastěhovali teprve po druhé světové válce.

poloha parku ve městě

Alejka je součástí zeleného prstence obe-
pínajícího historické centrum Broumova.
Oblíbený promenádní park měl v průběhu 
19. století výstavní podobu a žil společen-
ským životem. Navzdory své výhodné polo-
ze a přirozené funkci však Alejka poslední 
půl století kvůli chybějící péči chátrala. Lidé 
buď jen procházeli alejovým stromořadím 
nebo se parku zcela vyhýbali.

jaro 2007



Broumovští se 

vyjadřovali k návrhu 

architektů, diskutovali 

s odborníky, vybírali 

druh stromu pro 

obnovení aleje.

Archi-

tektonický

návrh

návrh a zapojení obyvatel

V rámci broumovského projektu nadace vyzvala 
ke spolupráci architektonický Ateliér AND. (V poz-
dějších letech začala v této fázi projektu pořádat 
architektonickou soutěž.) Nad studií, kterou tvůrci 
navrhli na základě podkladů od města, návazně 
proběhla veřejná diskuse. Na dvou setkáních 
i v rámci předchozího anketního šetření měli 
obyvatelé Broumova možnost vyjádřit se nejen 
k architektonickému návrhu, ale i obecněji – dát 
najevo své představy a přání ohledně využívání 
parku. Architekti pak i podle takto získaných výstu-
pů zpracovali finální návrh řešení Alejky.

Nadace uspořádala také několik dalších akcí pro 
veřejnost věnovaných proměně parku. Kromě 
seznámení se s projektem měly místním umožnit 
rozloučit se se starou Alejkou, než bude na dobu 
stavby uzavřena. Literárně-výtvarná soutěž „Pří-
běhy z Alejky” nebo soutěžní odpoledne v parku 
pro rodiny s dětmi se uskutečnily ve spolupráci 
s dobrovolníky z radnice, Domu dětí a mládeže, 
gymnázia, skautského oddílu a dalších. Samostat-
ná kampaň pak byla věnována obnově ústřední 
aleje v parku.

„Zapojení veřejnosti – přinejmenším dostatečnou 
informovaností – je nezbytnou podmínkou. Je zby-
tečné si myslet, že se věci urychlí, když přeskočíme 
osvětovou kampaň, když nevyčleníme několik měsí-
ců, půlrok nebo i rok na diskusi s obyvateli o všem, 
co se v místě se stromy a se zelení připravuje.“
Libuše Růčková, bývalá starostka Broumova

Jírovec maďal

→ klady: Vyrovnaná rostlina do alejí, 
krásně kvete bílými, až 25cm velkými 
květenstvími, plody (lidově kaštany) jsou 
oblíbené u dětí.

→ zápory: Tento druh je v posledních letech 
postižen škůdcem, klíněnkou jírovcovou. 
Malý motýlek klade larvy do listů, a způ-
sobuje tím jejich předčasné opadání.

Lípa srdčitá

→ klady: V květu intenzivně vonící strom. 
Jedná se o domácí druh, na nějž je vázá-
no mnoho živočichů.

→ zápory: V létě se na těchto stromech 
objevují mšice produkující medovici 
a následně se na listech usazují hou-
bové choroby (černě), které znečišťují 
prostor pod korunami stromů.

Třešeň ptačí, plnokvětý kultivar Plena

→ klady: Nese květy s příjemnou vůní. Jed-
ná se o domácí strom, na nějž je vázáno 
mnoho živočichů. Nevytváří plody, které 
by znečišťovaly prostor pod korunami.

→ zápory: Poměrně krátkověká dřevina 
(životnost cca 70 let). Květy mohou při 
dešti zhnědnout a krátkou dobu takto na 
stromě přetrvávat.

klady a záporyvýběr stromu

Důležitou součástí celkové proměny parku byla 
obnova jírovcové aleje. Tu původní nahradilo nové 
stromořadí už v 80. letech 20. století. Výsadba 
ale byla provedena neodborně a bez následné 
odborné péče stromy brzy onemocněly. Některé 
byly mechanicky poškozeny a trpěly houbovými 
chorobami. Na základě zevrubné odborné analýzy 
a po projednání s veřejností se proto město 
rozhodlo celou alej obnovit, tedy vykácet všechny 
původní stromy a nahradit je novými. Tento zásah 
sice znamenal jednorázovou vysokou investici, ale 
z dlouhodobého hlediska se s ohledem na násled-
nou péči o stromy jednalo o nejvhodnější řešení.
Citlivému tématu byla věnována samostatná infor-
mační kampaň, která zahrnovala veřejné diskuse 
s odborníky, výstavu nebo vydání originálního 
komiksu. Lidé pak mohli hlasováním rozhodnout, 
jakým stromem si přejí novou alej osázet. Vybírali 
ze třech druhů listnatých stromů, které předem 
vytipoval odborník na městskou zeleň.

„V úvahu by připadala lípa, javor, třešeň a s urči-
tými výhradami i opětovné vysazení jírovce. To by 
bylo možné pouze za předpokladu výměny zeminy. 
Ta stávající už totiž obsahuje pro jírovce nebezpeč-
né choroby a škůdce.“
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Výběr nových stromů ovlivnila mimo jiné místní 
oblíbená tradice sbírání kaštanů. Broumovští pro-
to při hlasování jednoznačně rozhodli o tom, 
že i nová alej má být jírovcová. 

podzim
 2007

zim
a 2007



Projektová 

dokumentace

Promění se obávané  

zarostlé údolí v park plný  

míst k zastavení, sportu,  

odpočinku i kulturním  

zážitkům? 

od návrhu k realizaci

Před stavbou bylo třeba zpracovat všechny stupně 
projektové dokumentace: územní, stavební, prová-
děcí a tendrovou. Alejka navíc leží v CHKO.

infosystém

Součástí úpravy každého parku, na kterou nadace 
přispívá, je soubor prvků vytvořených na míru 
danému místu. V Alejce zahrnuje mj. informační 
tabuli s plánkem nebo Jiráskovu lavičku. 

jírovcová alej
Stromořadí tu má své místo už 
dvě stě let, vypráví o něm ve 
svých pamětech i Alois Jirásek. 
Do výsadby nové kaštanové aleje 
se zapojí i žáci základní školy. 
Mladé jírovce nahradí poškozené 
a nemocné stromy.

Jiráskova lavička
Alois Jirásek studoval v Brou-

mově na gymnáziu. Na opěradle 
originální  lavičky si přečteme 
jeho text o tehdejší atmosféře 

broumovského parku. fontána
Původní zdroj vody bohužel není mož-
né obnovit. Z bývalé fontány zůstanou 
alespoň odlesky vodní hladiny – když 

se po setmění v pískovcové desce 
rozsvítí mihotavá světla.

schodiště
Schody do parku dříve 

vedly dvěma rameny. Nové 
široké schodiště nabídne 
i další funkce – poslouží 

k posezení, výhledu do 
krajiny nebo třeba jako 

svatební kulisa. Snadno 
se z něj stane hlediště 

pro koncerty a divadelní 
představení.

sáňkovací louka
Místní už po několik generací 

vědí, že sáňkovat nebo lyžovat je 
v Broumově nejlepší právě tady. 

Podle historických pramenů se 
však louka kdysi využívala hlavně 

v létě, a to k bělení prádla. 

amfiteátr
Někdejší bastion se pro-
mění v letní scénu nebo 

venkovní učebnu. K  sezení 
poslouží schody.  

dětské hřiště
Velká provazová pyramida je lákadlem 
nejen pro děti. Odváží se však dospělí 
i na dlouhou zvlněnou klouzačku? Tréno-
vat si čtení s písmeny na lavičkách bude 
bezpečné pro všechny. 

travnaté hřiště
Bývalé volejbalové hřiště možná 
trochu změní podobu, ale účel zůstává. 
Mlatový povrch nahradí tráva a kromě 
míčových her bude dost místa i pro 
žonglování, diabolo, pétanque nebo 
třeba chůzi na laně. I hodiny tělocviku tu 
budou jistě zábavnější než v tělocvičně.

nový vstup
Území pod hotelem Veba dříve 
sloužilo jako zahrádky. Nyní se 
připojí k Alejce a vznikne zde 
nový přístup do parku.

máchadla
Široké stupně povedou až k hla-
dině Liščího potoka. Můžete si 
tu v klidu číst nebo pozorovat 
děti skotačící ve vodě.

jaro 2008
jaro 2009



Stavba

výstavba a výsadba

Vykácet staré nemocné jírovce a vysázet stromo-
řadí zcela znovu bylo rozhodnutí na jednu stranu 
bolestivé, ale zároveň vizionářské a dlouhodobé. 
Z aleje sice najednou zmizely všechny stromy, 
ale úplná obměna zaručí příznivý vývoj v dalších 
letech. Do vysazování mladých jírovců se zapojili 
i žáci místních škol. S heslem „Zasaď strom… 
a pošli to dál!“ mohli zvláštní pohlednicí vyzvat 
k sázení i kamarády nebo rodinu. 
Mezi další významné úpravy patří stržení a nová 
výstavba schodiště. Vzniklo také zcela nové hřiště 
a do zpevněných břehů potoka byly zasazeny 
schody zvané „máchadla”, které umožňují sestup 
až k vodě. Přes potok také přibyly nové mostky.

„V Alejce jsme viděli hodně pařezů. Taky tam byly 
fialky a podběly. Všude bylo hodně pilin a kupa 
klacků. Po cestě se válely kusy dřeva. Těším se, jak 
to tu bude vypadat.“ 
Štěpán Chládek, 2. A (zápis v „deníku proměn“)

„Před proměnou to tu vypadalo mnohem hůř 
a moc lidí sem nechodilo. Spíš než jako alej mi to 
připadalo jako stezka strachu a rodiče mi vždycky 
říkali, ať se téhle části města vyhýbám. Když jsem 
přišla na gympl, začaly se dít různé besedy o tom, 
jak by to tady mohlo vypadat, a potom jsme se 
třídou v aleji vysazovali stromy. Pamatuju si, že 
bylo strašně ošklivé počasí, pršelo, všichni jsme 
měli oblečené montérky a pachtili jsme se v bahně, 
ale všechny nás to moc bavilo.“
Pavla Hajpišlová, studentka Gymnázia Broumov

záznam proměny

Celý průběh proměny Alejky sledovali a zazna-
menávali žáci místní základní školy do „deníku 
proměn“. Některé třídy se pustily například do 
průzkumu toho, co v parku roste, a vytvořily herbář 
dřevin a rostlin. Jiní psali napínavé detektivní 
příběhy, které se měly odehrát v Alejce.

„Kromě stavebních změn byl deník zaměřen i na 
život, který se tu odehrával, a jak jej děti sledovaly 
s přáním, co by mohlo v parku být a jak ho dál 
využívat.“
Vladimír Vondrouš, ředitel ZŠ Hradební

Studenti místního gymnázia o změnách v parku 
natočili několik vidoreportáží a souhrnný doku-
ment. Jejich reportáž o kácení v Alejce si vybrala 
Česká televize do pořadu Zajímavosti z regionů.

„Naši studenti se už v době přípravy projektu 
účastnili různých besed, a tím se postupně dostá-
vali do problematiky toho, co park čeká. Účastnili 
se také akcí Zasaď strom a Oživená historie Alejky. 
Mělo to význam, protože kdyby proměna proběhla, 
aniž by byla veřejnost o všem informovaná, jistě by 
nezískala k parku tak kladný vztah. Myslím, že i stu-
denti, kteří do Broumova dojíždějí, měli možnost 
Alejku více poznat a teď mají pocit, že je ten park 
také jejich. Studenti gymnázia chodili do Alejky 
vždycky – i v době, kdy jsem sama studovala, jsme 
Alejku navštěvovali pořád.“
Zdena Cikrytová, zástupkyně ředitele Gymnázia 
Broumov

Po dvou letech od zahájení 

projektu přišel čas sázet, 

kopat, dláždit, stavět.  

Do úprav v terénu se zapojily 

i místní děti.

jaro 2009
podzim

  2009



Údržba

a rozvoj

akce, které se stávají tradicí

Jen, co byla dokončena stavba, setkali se v parku 
zástupci nadace a města se zapojenými odborníky 
i obyvateli u slavnostního otevření nové Alejky. 
Od té doby proběhlo v parku již mnoho veřejných 
setkání a akcí, které postupně hledají příznivce 
a budují tradici každoročního opakování – Cesta 
broumovskými parky, májové promenádní kon-
certy, podzimní sportování či lampionový průvod 
o Dušičkách. Zapojení veřejnosti do proměny 
napomohlo tomu, aby sem nyní občané snáze 
našli cestu.

„Ačkoliv nebydlím přímo v Broumově, chodím do 
Alejky například na hřiště, když tu mám vnoučata. 
Běžně využívám park spíše pro zkrácení cesty, ale 
často sem zavítáme i se studenty. Jako učitelka 
biologie je sem beru na praktická cvičení, protože 
park je krásnou učebnicí přírodopisu. Ale Alejku 
využívají také tělocvikáři, výtvarná výchova a někdy 
se tu koná i hodina dějepisu – je tu spousta lavi-
ček, takže je možné pracovat s celou třídou.“
Zdena Cikrytová, zástupkyně ředitele Gymnázia 
Broumov

„Pamatuju si, že mi sem rodiče zakazovali chodit, 
protože to tu bylo nebezpečné. Teď sem občas 
zajdu, když mám čas – nahoru na lavičky, sednout 
si, popovídat si s kamarádkou. Myslím, že proměna 
parku určitě prospěla. I když do Broumova přĳedou 
turisti, nemusí trávit čas jen na náměstí, ale můžou 
se projít parkem, odpočinout si.“
Barbora Hovorková, studentka Gymnázia Broumov

po proměně

Zájem o projekt neskončil realizací, nadace město 
nadále podporuje v rozvoji parku a nezbytné 
pravidelné péči o vybavení a zeleň. Broumovští se 
nadále o údržbu zasazovali příkladně, a tak město 
během tří let postupně od nadace získalo dalších 
tři sta tisíc korun.

„Při rekonstrukci parku velké rozlohy se zákonitě 
narazí na malý objem financí. U nás vždycky byla 
snaha zlepšit stav Alejky, ale tím, že se jednalo 
o jednorázové akce, se nikdy nepodařilo zastavit 
skutečné pustnutí parku a lidé sem jindy nena-
cházeli cestu. Teprve příspěvek Nadace Proměny 
umožnil celkovou rekonstrukci, díky níž je park 
jednorázově v pořádku, ale musíme počítat s nava-
zující údržbou, která je každoroční a nezbytná.“
Libuše Růčková, bývalá starostka Broumova

Jedna role nadace v této fázi končí, a to je vydávání 
zpravodaje, který informuje obyvatele o dění 
v celém projektu. V tomto případě sehrál obzvlášť 
důležitou roli – Broumovští se díky němu dozvídali 
o všech souvisejících akcích i důvodech pro kom-
pletní obnovu jírovcového stromořadí. Prostřed-
nictvím projektového zpravodaje také mohli vybrat 
strom pro novou alej; přinesl i řadu zajímavostí 
z historie parku. 

Díky tomu, že v Broumově s podporou nadace 
nezanedbali zapojení a informování veřejnosti, 
nemusí nyní město řešit žádné zásadní poškozo-
vání zeleně.

Novou Alejkou se dnes nejen 

prochází, stala se oblíbeným 

místem pobytu i dějištěm 

řady kulturních akcí.

jaro 2010
2012



Kamenický Šenov 2006 – 2009

Broumov 2007 – 2010

Sušice 2009 – 2013
Litoměřice od r. 2010
Litomyšl od r. 2012
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broumovská proměna (nejen) v číslech

kde nadace proměňuje parky

kontakt

Nadace Proměny

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

Inspirace k proměnám míst pro děti: 

www.portalpromen.cz

Proměny také na YouTube a Facebooku: 

www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/NadacePromeny

Nadaci Proměny dlouhodobě podporují pan Karel Komárek
a investiční skupina KKCG. Hlavním dárcem programu Parky je MND, a. s.

1

3

5

4

realizace projektu 2007–2010
podpora péče o park 2010–2012
celkové náklady 31 mil. Kč
financování Nadace Proměny / grant 23,8 mil. Kč
 Město Broumov / 7,2 mil. Kč
rozhloha parku 2,6 ha
architektonické řešení Ateliér AND, s. r. o.
dodavatel Gardenline, s. r. o.

Nadace poskytuje nejen finance, ale iniciuje také zapojení místních 
obyvatel a poskytuje městu konzultační podporu. 

Kdo

Kdy

Kde 

Kolik


