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JAK UDRŽITELNĚ ROZVÍJET VEŘEJNÝ PROSTOR A MĚSTSKOU ZELEŇ? 
 

kdy   čtvrtek 2. února 2017 

 

kde Národní technická knihovna – Ballingův sál 

Praha 6, Technická 6, vstup NTK4 (viz přiložená mapka) 
 

pořádá  Nadace Proměny Karla Komárka 

 

pro koho pro zástupce měst a místních samospráv, architekty  

a další zájemce o možnosti rozvoje veřejného prostoru a městských parků 
 

program   dopolední část 
 

8.30 – 9.00  Prezence účastníků 
 

9.00 – 9.05  Přivítání a seznámení s programem konference 
Konferenci moderuje MgA. Martin Vasquez, Ph.D. 
 

9.05 – 9.20   Proměny a Parky 
Poslání a filosofie nadace, principy naší práce  
Prezentující: Mgr. Jitka Přerovská, nadace 

 

9.20 – 10.30  Aspekty udržitelnosti  
    Trendy v plánování a údržbě veřejných prostranství 

 
Koncept udržitelnosti – jak ho používat při navrhování parků 
V čem vlastně koncept udržitelnosti spočívá a jaké jsou jeho aspekty  
a nástroje? Jaký má  vztah k novým konceptům jako je např. zelená 
infrastruktura? Je možné, že nám jeho skutečný význam uniká a že vlastně 
nevíme, jak ho používat? 
Prezentující: Ing. Štěpán Špoula 
 
Hospodaření s dešťovou vodou – principy, povinnosti, omyly 
Adaptace na změnu klimatu ve městech se neobejde bez důsledného 
zavedení decentrálního systému odvodnění podle zásad HDV. K úspěšné 
aplikaci těchto zásad je dobré znát principy, platné zákonné povinnosti 
i chybná rozhodnutí.  
Prezentující: Ing. Jiří Vítek 
 
Založit. Udržet. Renovovat. 
Změna kvalitativních parametrů za zachování rozpočtu na péči o zeleň. 
Prezentující: Ing. Ondřej Fous 
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10.30 – 10.45  Přestávka na kávu 
 

10.45 – 11.15 Z praxe: Jiráskovy sady v Litoměřicích 
 Přístup projektanta k otázce udržitelnosti, jak vznikal plán péče a dalšího 

rozvoje parku, původní očekávání a každodenní praxe  
 Prezentující: Ing. Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury, 

Ing. Lenka Brožová, Město Litoměřice 

 

11.15 – 11.45 Jak na zapojení veřejnosti? Participace jako sociální aspekt udržitelného 
rozvoje 
Role občana, architekta a veřejné správy. Jak s participací začít a jak 
pokračovat. Nové metody při participativním plánování. 
Prezentující: Mgr. Vojtěch Černý, Agora CE 

 

11.45 – 12.15 Z praxe: Jiráskovo náměstí v Plzni  
Jak nastartovat diskusi, vtáhnout občany do projektu a získat nové partnery. 
Splněná i nesplněná očekávání a nové výzvy pro další vývoj projektu. 
Prezentující: M Arch Marek Sivák, spolek Pěstuj prostor, Ing. Václav Brousek, 
bývalý vedoucí odboru majetku a investic MO Plzeň 2 – Slovany    
  

12.15 – 12.30   Prostor pro dotazy 
 

12.30 – 14.00   Přestávka na oběd (účastníci si zajišťují samostatně)  
 

program  odpolední část 
 

14.00 – 14.30  Projekt krok za krokem 
Realizace obnovy veřejného prostoru s nadační podporou,  
představení fází procesu se zapojením komunity 

 Prezentující: Ing. Karla Kupilíková, Mgr. Jana Říhová, nadace 

 

14.30 – 15.00  Nadační vzdělávací program 
Kde získat radu a inspiraci pro přípravu projektu, jeho realizaci i pro zapojení 
veřejnosti 
Prezentující: Bc. Jolana Říhová, nadace 

 

15.00 – 15.30  Grantová výzva Parky 2016 
   Podmínky pro žadatele, důležité termíny, prostor pro vaše dotazy 
   Úvod: Ing. arch. Radek Janoušek, nadace 

Moderuje: MgA. Martin Vasquez, Ph.D.  
 

15.30   Závěr 
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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
 
 Podmínkou účasti na akci je vaše přihlášení potvrzené nadací, úhrada poplatku předem  

a prezence na místě. 

 Dostavte se včas na prezenci s ohledem na velký počet účastníků konference!  

 Prezence bude probíhat v předsálí Ballingova sálu od 8.30. 

 K Ballingovu sálu se dostanete nejrychleji vchodem NTK č. 4 z ul. Studentská (viz přiložená 
mapka).  

 Při prezenci obdržíte nadační špendlík. Prosíme, noste ho viditelně při sobě. 

 Během konference o přestávkách bude zajištěno malé občerstvení. Oběd si účastníci zajišťují 
samostatně – využít můžete restaurace v nebližším okolí Národní technické knihovny  
(viz přiložená mapka). 

 Účastníkům doporučujeme pro přepravu na konferenci využít hromadnou dopravu. Parkovací 
místa nejsou zajištěna. Účastníci, kteří pojedou na konferenci autem, mohou využít placené 
podzemní parkoviště pod budovou Národní technické knihovny, Technická 6. Volná místa na 
parkovišti není možné garantovat. Kontakt na provozovatele garáží: www.garazedejvice.cz  

 Nadace si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času, místa konání nebo na úplné zrušení 
konference. V případě změn dostane účastník možnost zúčastnit se konference v náhradním 
termínu nebo mu bude vrácen poplatek. 

 Aktuální informace: www.nadace-promeny.cz   
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MAPA: NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA A OKOLÍ 
 

zdroj: www.mapy.cz a www.maps.google.cz 
 

vchod NTK 4 

Vysvětlivky 

1 / zastávka Dejvická – metro A 
2 / Národní technická knihovna, Technická 6 
3 / Menza Masarykova kolej, Thákurova 1 
4 / Restaurant Cesta časem, Na Kocínce 3 
5 / Menza Studentský dům, Bílá 6 
6 / Pizzeria Grosseto, Jugoslávských partyzánů 8 
7 / Bageterie Boulevard, Vítězné náměstí 14 

6 

4 

1 

7 

5 

3 

2 

http://www.promenypromesta.cz/
http://www.facebook.com/NadacePromeny
http://www.youtube.com/user/nadacepromeny
https://www.google.cz/maps/place/N%C3%A1rodn%C3%AD+technick%C3%A1+knihovna/@50.1039236,14.3884395,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x917af83b84a0902!8m2!3d50.1039236!4d14.3906334?hl=cs&authuser=0

