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OBNOVIT NEBO VYBUDOVAT MĚSTSKÝ PARK PLÁNUJÍ NA 28 MÍSTECH  
V REPUBLICE  
 

(10. dubna 2017) Praha – Obnova parku, veřejné zahrady či nábřeží, které již neplní svou funkci, 
ale i vybudování zcela nového veřejného prostoru – to jsou dva základní typy záměrů, které se 
nyní sešly v Nadaci Proměny Karla Komárka. Města, která je předkládají v rámci aktuální 
grantové výzvy, usilují o získání nadační podpory, jež může pokrýt podstatnou část nákladů 
spojených s přeměnou veřejného prostoru. Z celé republiky se přihlásilo 28 projektů. Místo, 
které nadace pomůže proměnit, bude vybráno na podzim.  

Nadace Proměny podobné záměry podporuje už od svého založení v roce 2006. Cílem programu 
Parky je pomáhat s koncepčně řešenou obnovou nebo založením veřejného prostranství, ve 
spolupráci s odborníky a se zapojením místních lidí. Nadace městům nabízí grant do výše 25 mil. 
Kč, odborné konzultace a také komunikační podporu několikaletého projektu. Přispívá i na údržbu 
místa tři roky po dokončení jeho proměny.  

O tuto podporu žádá 28 projektů. Následovat bude tříkolové hodnocení, druhé kolo je spojené 
s obhlídkou vybraných lokalit. Vítěz bude znám letos na podzim. Přehled všech projektů žádajících 
o podporu je uveden na následující straně.  

„V hodnocení jsme teprve na samém začátku, hrubou představu o projektech už ale máme,“ shrnuje 
Karla Kupilíková z Nadace Proměny. „Milým překvapením co do celkové kvality jsou mikroregiony, 
které se do grantové výzvy mohly zapojit vůbec poprvé. Kladně vnímáme také oblast participace, 
která je důležitým hodnotícím kritériem. V tomto směru se města zlepšují s každou grantovou 
výzvou. Mimo jiné si začínají uvědomovat, že nejde jen o zapojování obyvatel, ale i zástupců státní 
správy a samosprávy. Potěšující je i to, že města častěji pracují s brownfieldy.“  

V počtu podaných projektů vede Středočeský kraj, odkud přišlo celkem sedm žádostí o podporu. 
Zastoupení mají všechny kraje, kromě Libereckého, Jihomoravského a Zlínského. Sedm projektů se 
hlásilo i do minulé grantové výzvy v roce 2015. „U většiny z nich však není za uplynulé dva roky 
patrný výraznější posun,“ doplňuje Kupilíková. „Problém spatřujeme hlavně v chápání naší podpory. 
Bohužel zdejší dotační systém často staví řádné vyplnění kolonek nad kvalitu a obsah projektů. My 
chceme, aby je města řešila v širších souvislostech, myslela na dlouhodobou udržitelnost 
proměňovaných míst i sociologické aspekty. Je třeba, aby se do přípravy zapojovalo víc odborníků 
na oblasti, které daný projekt řeší. Pokud chybí zkušenosti, například se zmiňovanou participací, je 
dobré přizvat externí odborníky.“ 

Příkladem města, které se žádostí o nadační podporu uspělo až napodruhé, je plzeňský obvod 
Slovany. Obnova zdejšího Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady je nejnovějším projektem 
podporovaným nadací v programu Parky. K předloňskému úspěchu žádosti přispěla právě i úzká 
spolupráce s lokálními partnery, které radnice do přípravy projektu postupně přizvala.   

Nadace Proměny Karla Komárka, která je financována ze soukromých zdrojů, dosud na rozvoj 
městských parků rozdělila granty ve výši bezmála 115 mil. Kč. Letos například končí pět let trvající 
proměna nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Slavnostně se otevře na začátku června.  

Další podrobnosti na www.nadace-promeny.cz.  
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kontakt:  
Petra Hrubošová / +420 225 010 276 / +420 775 654 314 / petra.hrubosova@nadace-promeny.cz  
 
ilustrační foto: Jiráskovy sady v Litoměřicích, jejichž obnova skončila v roce 2015 (archiv nadace), 
Klášterní zahrada v Plzni-Slovanech (archiv spolku Pěstuj prostor, Tereza Šobrová) – ke stažení zde: 
http://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/461_obnovit-nebo-vybudovat-mestsky-park-chteji-na-
28-mistech-v-republice.html  
 
PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ GRANTOVÉ VÝZVY PARKY 2016 (abecední řazení podle žadatele):  

 Město Benešov / Klášterka 

 Město Hlučín / Městský sad a biocentrum Hlučín 

 Město Hostivice / Zámecká zahrada Hostivice 

 Město Humpolec / Úpravy parku Stromovka v Humpolci 

 Město Jičín / Odpočinková zóna Cidlina 

 Město Jílové / Městské parky Jílové 

 Město Klatovy / Křesťanský vrch 

 Město Kolín / Revitalizace Komenského parku 

 Město Mělník / Park Na Podolí a nábřeží říčky Pšovka 

 Město Moravské Budějovice / Městský park a areál letního kina 

 Město Most / Znovuzrození parku v centru města Mostu 

 Město Ostrov / Areál bývalých kasáren 

 Město Petřvald / Regenerace veřejného prostranství mezi novou radnicí a ulicí Kulturní 

 Město Rakovník / Lesopark Jamka v Rakovníku 

 Město Rokycany / Husovy sady (Stráň) a Kalvárie v Rokycanech 

 Město Slaný /  Lesopark Háje 

 Město Vodňany / Lesopark V Zátiší – 1. fáze 

 Město Vysoké Mýto / Park Za Pivovarem – Vysoké Mýto 

 Městská část Praha 2 / Sady Svatopluka Čecha 

 Městská část Praha 3 / Městská zahrada Pod Kapličkou 

 Městská část Praha 7 / Lokalita U Vody 

 Městská část Praha-Šeberov / Centrum Hrnčíře 

 Městský obvod Ostrava-Poruba / Zámecký park 

 Mikroregion Svazek obcí Loučná / Park Mlynářka v Sezemicích 

 Mikroregion Údolí Lidického potoka / Revitalizace okolí Dolního rybníka a Náměstí 

 Sdružení obcí mikroregionu Javornicko / Zámecký park Vlčice 

 Statutární město Děčín / Obnova lesoparku Bažantnice 

 Statutární město Chomutov / Gerstnerovo nábřeží 
  
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 i jednotlivce. 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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