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DEVĚT INICIATIV V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI PROMĚŇUJE SVÉ 
MĚSTO 
 

(14. března 2017) Praha – Přeměna nebezpečné žižkovské křižovatky v klidovou sousedskou 
zónu, instalace ve veřejném prostoru Bubenče vytvořená spolu s dětmi, proměna kladenského 
sídliště Rozdělov nebo oživení nábřeží Labe v Kolíně – to jsou čtyři z devíti projektů, jejichž 
iniciátoři uspěli v programu Proměň své město, a získali tak pro realizaci svého záměru podporu 
Nadace Proměny Karla Komárka.  

Nadace spustila program Proměň své město v loňském roce s cílem pomáhat iniciativám, které 
přispívají ke zlepšení prostředí ve městech a rozvíjejí jak samotný veřejný prostor, tak i související 
společenskou debatu. V rámci vůbec první grantové výzvy, která byla otevřená žádostem z Prahy a 
Středočeského kraje, se v nadaci sešlo 41 záměrů.  

„Potěšil nás hlavně široký záběr aktivit a témat, které se v žádostech objevily. Je povzbuzující, že 
lidé vnímají různorodé možnosti veřejného prostoru a chtějí se angažovat v jejich rozvoji, většinou 
ve svém volném čase. Pestrost témat koneckonců dokládá i finální výběr devíti projektů,“ 
komentuje výsledky grantové výzvy ředitelka nadace Jitka Přerovská. Šest projektů je z Prahy, tři 
ze Středočeského kraje.  

Ve výběru hrálo důležitou roli mimo jiné to, jak se do projektů zapojuje širší veřejnost, a také 
spolupráce iniciátorů proměn s odborníky a veřejnou správou. „Otevřený dialog mezi uživateli 
veřejného prostoru, jeho správci i tvůrci považujeme za zásadní. I zdánlivě drobné akce a změny 
díky tomu mohou mít velký zásah. Lidé, které jsme se rozhodli podpořit, chtějí letos zrealizovat 
třeba jen dílčí kroky, dlouhodobě přitom směřují například k proměně celého náměstí, sídliště nebo 
městské čtvrti. Ze zkušeností víme, že pokud chcete dosáhnout smysluplných a trvalých změn 
veřejného prostoru, pouhé nadšení nestačí. Věřím, že naše podpora pomůže v konkrétních místech a 
zároveň bude k širší spolupráci inspirovat i další podobné iniciativy,“ dodává Přerovská.  

Nadace Proměny Karla Komárka rozdělí mezi devět vybraných projektů celkem 527 tis. Kč. 
Jednotlivé iniciativy si zajišťují podporu i z jiných zdrojů, velkou část například tvoří práce 
dobrovolníků. Většina z devíti vybraných iniciativ se zlepšování městského prostředí věnuje už 
několik let, a to nejrůznějšími formami. Projekty a aktivity, které aktuálně získaly podporu 
z programu Proměň své město, se budou realizovat v průběhu letošního roku, nejvíce v období od 
jara do podzimu. 
 
Stručný přehled vybraných projektů je na následující straně. Další podrobnosti jsou dostupné  
na webu nadace: http://www.nadace-promeny.cz/cz/projekty/promen-sve-mesto.html 
 
 
kontakt:  
Petra Hrubošová / +420 225 010 276 / +420 775 654 314 / petra.hrubosova@nadace-promeny.cz  
 
ilustrační foto (archivy spolků: Architekti bez hranic, Galerie Mimochodem, Halda, Otevřená ulice 
a Start Vršovice) – ke stažení zde: http://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/457_podporime-
devet-iniciativ-ktere-promeni-sve-mesto.html  
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ABECEDNÍ PŘEHLED PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z GRANTOVÉ VÝZVY PROMĚŇ SVÉ MĚSTO 2016  
(s využitím textů ze žádostí):  
 
Děti a město, Praha 6 / realizuje: Město přátelské k dětem, z. s. 
Instalace ve veřejném prostoru vytvořená školáky z Bubenče a doprovodný program podpoří dlouhodobé 
snahy spolku Město přátelské dětem o plánování veřejného prostoru zohledňující děti.  
 
Kladno 4 better living / realizuje: Halda, z. s.  

Kladenský spolek Halda iniciuje diskusi o rozdělovském sídlišti a organizuje ideovou soutěž na návrh 
proměny jeho problematických míst – proluk mezi věžovými domy. 
 
Nárožíčko – sousedská klidová zóna, Praha 3 / realizuje: Žižkovský spolek 

Sousedi ze Žižkova z okolí ulic Kubelíkova a Ševčíkova rozvíjejí debatu nad přeměnou nevhodně řešené 
křižovatky v klidovou zónu, která nabídne zázemí mj. i zdejší nemocnici a domu pro seniory.  
 
Orientační systém v podchodech na Vltavské, Praha 7 / realizují: Architekti bez hranic 

Dobrovolnická platforma Architekti bez hranic chce přiblížit fascinující stavební dílo Hlávkova mostu 
veřejnosti a podpořit užívání podchodů pod ním s pomocí orientačního systému. 
 
Otevřená místa – Léto u řeky, Kolín / realizuje: Otevřená ulice, z. s.   

Spolek Otevřená ulice, který oživuje známé i méně známé veřejné prostory v Kolíně, chce přitáhnout 
pozornost místních k nábřeží Labe, které je nedoceněnou tepnou města.  
 
Úprava vestibulu metra na Palackého náměstí, Praha 2 / realizuje: Galerie Mimochodem, z. s. 

Galerie Mimochodem chce ve spolupráci se studenty architektury hledat cesty, jak pomocí drobných zásahů 

a s využitím původního zařízení dosáhnout lepšího fungování prostoru vestibulu. 

 
Vršovická komunitní zahrada, Praha 10 / Start Vršovice, z. s.  
Spolek Start Vršovice reaguje na narůstající zájem o komunitní zahradu ve Francouzské ulici a zlepšuje 
zázemí pro její návštěvníky, aby zde místní mohli rozvíjet další aktivity.    
 

Zpočátku jsme byli skeptický, Praha 10 / realizuje: Divadlo X10, z. s. 

Občanská iniciativa při Divadle X10 organizuje tři sousedská setkání a konferenci TEDxDesítka, které by měly 
rozvinout veřejnou debatu o možnostech veřejného prostoru čtvrti a také vytvořit lokální akční síť. 
 
Živé náměstí v Neratovicích / realizuje: Piána na ulici, z. s. 

Spolek Piána na ulici a architektky z projektu Nezevli jen tak spolu s obyvateli Neratovic dočasně vytvoří na 
zdejším neutěšeném náměstí ideální městský park, a připraví tak scénář pro jeho trvalejší proměnu.  
  

 
Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se od roku 2006 zasazuje o rozvoj 
prostředí měst v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního 
prostředí pro společnost. Nadace poskytuje granty, konzultace i odbornou podporu projektům zaměřeným 
na veřejný prostor a školní zahrady. Věnuje se také souvisejícímu vzdělávání dětí a dospělých. Nadace a její 
projekty drží několik ocenění odborné i laické veřejnosti.  
Více: http://www.nadace-promeny.cz/cz/o-nadaci/poslani.html  
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