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Slovo z nadace
Cosi představíte pod spojením: veřejnýměstskýpro-
stor?Volnýpohybměstem–pěškynebonakole;upra-
vené parkové plochy; inspirativní prostředí; místa
kzastavení, posezení, setkávání; chuť vyrazit do ulic,
parků, na náměstí nebo nábřeží jen tak, protože je
tam příjemně? Anebo pocit stísněnosti a omezení;
věčné kličkování mezi překážkami, jedoucími
i parkujícími auty; obavasednoutsi někdena lavičku
nebo dokonce na trávu; strach vyrazit do města na
kole; snahazkrátitpobytvměstskýchulicíchnamini-
mumnutnékvyřízenípotřebného?
První asociace – jinde v Evropě realita a běžný stan-
dard, v našich městech bohužel pořád vzácné a ne-
dostatkové„zboží“.Jistě,mnohésevposledníchletech
změniloklepšímu,situacepopsanévdruhémpříkladu
jsou bohužel stále ještě běžné. Snaha, aby se česká
městapostupněpřibližovalaevropskémutrendu,jsou
jednímzdlouhodobýchcílůnadacePROMĚNY.
Našeaktivitysezaměřujínaveřejnouzeleň:parky,ve-
řejně přístupné zahrady, školní zahrady a rekreační
plochy zeleně ve městech celé České republiky.
VprogramuPARKYjsmeodroku2006podpořili kom-
pletní obnovu tří městských parků částkou bezmála
45miliónůKč, čtvrtý jenazačátkusvéproměny,další
parkysevybírají.
Nadacenezůstávávrolipasivníhodárcefinančníchpro-
středků. Víme, že prostředí měst a jejich obyvatelé
jsoudvěneoddělitelnésoučásti jednohocelku.Řadu
našichaktivitprotozaměřujemenaveřejnost.Projekty
PROMĚN podporujeme akcemi v parcích, zapojová-
nímjejichmalýchivelkýchpříznivců,soustavnouinfor-
movanostíavedenímdialogustěmi,prokteréseparky
tvořípředevším.
Neustáletakéhledámenovépříležitostiprorozvojspo-
luprácenaprojektech, kterépřispějí k tomu, abybyla
naše města k lidem přátelštější a otevřenější. Při-
pojit se k námmůže každý. Třeba podporou veřejné
sbírky proPARK nebo zapojením se do nové Výzvy
2010–2011:MĚSTSKÝPROSTOR.Podrobnostinajdete
na následujících stránkách nebo na www.nadace-
promeny.czOsobněsesnámimůžetepotkatnafesti-
valu Zažít město jinak 2010. Koná se v sobotu 25. 9.
od 12 do 20 hodin v okolí Tylova náměstí a Náměstí
MíruvPrazenaVinohradech.Přijďtenebopřijeďtena
kole a zaPARKujte na stanovišti nadace PROMĚNY.
Rádivásuvidíme.
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Nadace PROMĚNY
podporujeobnovuměstskýchparkůvČeské republice
amotivujeveřejnostkjejichaktivnímuvyužívání.Naším
cílemjsoupozitivníproměnyměstazvyšováníkvalityži-
vota jejich obyvatel. Pomáháme zakládat a udržovat
parkyveměstech,proměňujemezanedbanáaopuštěná
místavprostorproživot,poskytujemenovémožnostipro
jejichvyužití,amotivujemetakdětiidospělékaktivnímu
trávenívolnéhočasuvměstskézeleni.

Vybíráme z obsahu
ProgramPARKY

Proměnypoddrobnohledem

Výzva2010–2011:MĚSTSKÝPROSTOR

Váš tipnaproměnu

Možnávásbudezajímat

Vydává nadace PROMĚNY pro všechny, kdo chtějí žít ve městech přátelských k lidem.

nadace PROMĚNY • www.nadace-promeny.cz

Chceš taky udělat něco proPARK?
Pokudsevámčinnostnadacelíbíachtělibystesvésympatieproměnitveskutek,můžetesemimojinézapojitdo
veřejnésbírkyproPARKatobuďzaslánímlibovolnéčástkynaúčetsbírkovéhokonta:43-6714700217/0100nebo
zakoupenímpropagačníhopředmětunaněkteré znašich akcí (jejich aktuální přehlednajdete nawww.nadace-
promeny.cz).Sbírkouzískanéprostředkypoužijemenavýstavbuparků, veřejněpřístupnýchzahradadalší akti-
vityproveřejnostspojenésoživovánímměstskýchprostranství.



proměny: kdo jsme a co děláme

Program PARKY
CílemstěžejníhonadačníhoprogramuPARKYjepodpo-
rovat proměny konkrétních městských zelených pro-
stranství. O nadační příspěvek v něm mohou žádat
města z celé České republiky, jež splňují podmínky
aktuálnígrantovévýzvy.
Do předešlé grantové výzvy, zveřejněné na začátku
letošního března pod heslem „Hledáme PARK,
zn. PROMĚNU podpoříme“, se přihlásilo 19 žadatelů
–městsprojektovýmizáměrynaproměnysvýchparků.
Z doposud probíhajícího grantového řízení vzejde na
konci roku čtvrtý velký projekt, který nadace v násle-
dujícíchletechpodpoří.Zajímávás,vekterémměstěse
již brzyzačneuskutečňovatPROMĚNA?Není vámná-
hodouněčímblízké?Navštivte našewebové stránky,
kde najdete přehled všech měst, jejichž projekty na-
daceaktuálněposuzuje.

Proměny pod drobnohledem
Pro lepší ilustraci toho, že nadační příspěvky nemají
přímýdopadjennaměstskouzeleň,jsmevybrali2pří-
klady zdánlivě malých proměn, jejichž iniciátorem
bylanadacea ježse realizovalydíkyprojektům,které
podpořila.
Proměnapřánívlavičkuseuskutečnilavrámcipilotního
projektu Šenovské parky (2006–2009). Při veřejném
projednání první architektonické studie dvou nových
parkůvKamenickémŠenověpadlazpublikaotázkana
možnostvytvořenímísta,kterébyumožňovalovychut-
náváníkráspřírodyvedvou.Vtipněformulovanýdotaz
tehdypobavil všechnypřítomné,dnesovšemnajdete
vDvořáčkově parku pod šenovskýmnáměstím tzv. lí-
bacílavičku.VytvořiljivýtvarníkMichalStránský;potřeb-
noukulisuposezenívedvouzačasvytvořívzrostlékeře
šeříků. Tento příklad je ukázkou individuálního pří-
stupu, který v našich projektech uplatňujeme. Na za-
čátku jednéproměnymůžestát třeba jenotázka.

Proměna trafostanice v inspiromat byla součástí ob-
novy broumovského parku Alejka (2007–2010). Na
začátku jírovcovéaleje, která tvoří promenádní domi-
nantu parku, stávala až do zahájení rekonstrukce ne-
vzhlednátrafostanice.Jejípřeloženímimoúzemíparku
a uplatnění nadačního konceptu infosystém 4P dalo
vzniknoutoriginální informační tabuli, kteránejenom
usnadňuje orientaci v prostoru Alejky, ale hlavně při-
náší návštěvníkůmparku trvalou inspiraci kmožnos-
tem využití jeho jednotlivých částí. Informační prvek
vytvořil sochařMgr.A.Martin Jandaa jesoučástí sou-
boru jednotněpojatýchprvkůvparku.

Zaujalyvásnaše„malé“proměny?Podrobnostinejen
ktěmtodvěmanajdetenanašemwebuvsekciparky.
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Náš park je můj svět
Ačkoliv jsou příspěvky nadace PROMĚNY určeny na
rozvojměstskézeleně, cílem jednotlivýchprojektů je
současněhledánípřesahůdodalšíchoblastíživotave
městě.Našísnahoutakjepomáhatpřeměňovatměst-
sképarkyvmísta,kterásestanounejenoblíbenýmve-
řejnýmprostoremkrekreaci,aletakéinspirativní„díl-
nou“podširýmnebem,kterékonkrétnínáplňdají až
její návštěvníci. Park se tak v nejrůznějších pojetích
může proměnit v divadlo, interaktivní učebnu, vý-
tvarnýateliér,dobrodružnoustezku,tajemnoudžungli,
piknikovouzónu,zelenýchrám,hernu, tichézákoutí,
tajnédveředominulosti, ostrovpokladů…
ProgramsnázvemNÁŠPARK–MŮJSVĚTnapomáhá
oživovat proměňovanáprostranství, propojujemísto
slidmi,apředstavujetakdůležitousoučástproměny.
Aby nový prostor odpovídal požadavkům jeho ná-
vštěvníků, předchází proměně oslovení veřejnosti
amístníprůzkum.Všechnydostupnéinformacevčetně
historických souvislostí jsou podkladem zadání pro
vznik první architektonické studie. Tu její autoři do-
tvářejímj.nazákladědiskusevedenésveřejností.Po
celoudobuprojektusetaképořádajíakcevparcíchpro
maléivelké;informujeme,ptámese,vystavujeme,ve-
demekroniky,pátrámevarchivechivzpomínkáchpa-
mětníků,kreslíme,fotíme.Tovšeslidmi,kteřísvůjpark
znají nejlépe a jsou jeho nejčastějšími návštěvníky.

Proč máme rádi parky?
• zpříjemňujínámživotveměstě

• pobytvnichuklidňuje i inspiruje

• poskytují estetickýzážitek

• tvořípomyslnéplíceměsta

• jsoumístemsetkávání

• nahrazují chybějícípříroduveměstě

• zbavujínásstresuanabíjejí energií

• vytvářejí volnýprostorprohru,sporta relaxaci

Určitěbystevymyslelidesítkydalšíchdobrýchdůvodů,
proněžsevyplatípodporovata rozvíjetparkyveměs-
tech.Přičinitseotomůžeteispolečněsnámi.Inspiraci
možnánajdetehnednanásledující stránce.

Proč PROMĚNY?
Jméno nadace jednoduše vyjadřuje podstatu jejího
poslání. Ideou, která stála před necelými pěti lety
u zrodu organizace, bylo podporovat proměny pro-
středí, ve kterém stále více lidí tráví větší část života.
Hlavnímtématemsepakstalaměstskázeleň.Grantový
programPARKY,kterýsepostupněvyvinulvesnazena-
bídnoutnašimměstůmchybějící formupomoci,dnes
tvoří pomyslnoupáteřnadace.Nani senabalují další
aktivity, z nichž všechnymají dva společné jmenova-
tele:městskoukrajinua lidi.



Přidáte se?
* zaPARKovat: 1. bavit se v parku; 2. zaplnit území parky  

Váš tip na proměnu
Jak postupovat, pokud chcete zaslat svůj tip na pro-
měnučinávrhprojektu:

1.Prostudujtesizákladnípodmínkyvýzvynawebu
nadacevsekcigranty

2.Vyplňte jednoduchý formulář„Tipnaproměnu“.

3.Vyplněný formulářzašlete:
•e-mailemnaprojekty@nadace-promeny.cz
nebo

•poštounaadresunadacePROMĚNY,
NadKrocínkou55, 19000Praha9.

Dopředmětumailunebonaobálkuuveďte„Tipnapro-
měnu“. Vaše doporučení přijímáme do 31. 3. 2011.
Všechny předkladatele návrhů budeme kontaktovat
s informacemi o postupu nebo o vyřazení návrhu
zdalšíhohodnocení.

výzva 2010–2011: městský prostor
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Grant pro park
Covlastněpředstavujenadačnípodporajednomupro-
jektu? Grant poskytovaný městům v rámci programu
PARKY může tvořit až 25 mil. Kč pro jeden projekt.
Tentopříspěvekjeurčenýnejennarealizacistavebních
avegetačníchúpravparku,alerovněžnapřípravupro-
jektu, organizaci architektonické soutěže včetně vy-
placenícenvítězůmazpracovánívšechstupňůprojek-
tovédokumentace.Kroměfinančníhopříspěvkuobdrží
město od nadace PROMĚNY také odbornou a komu-
nikační podporu projektu po celou dobu jeho trvání.
Po dokončení všech prací a opětovném zpřístupnění
obnoveného prostoru veřejnosti může město navíc
získatdalšínadačnípříspěvekurčenýnaúdržbuparku,
a to dokonce ve třech následujících letech. Taková
formapodporyrozvojeměstskézeleně, jakounadace
PROMĚNYnabízí, jeunászatímzcelaojedinělá.

(K)roky jedné proměny
Jaké kroky vedou od zahájení spolupráce nadace
s vybraným městem do otevření nového parku a jak
dlouho (obvykle) trvá jednaproměna?Stručnýharmo-
nogramvycházízpředpokladu,žespoluprácezačínáve
fázi,kdyjezpracovánpouzeprojektovýzáměr.

• rok 1 – místní průzkum, architektonická soutěž
nanávrhnovéhoparku,veřejnáprezentaceprojektu
adiskusesveřejností

• rok2–přípravaprojektovédokumentace,výběrdo-
davatelestavby,zahájenístavebníchprací

• rok3– realizacestavby

• rok4–zpřístupněnínovéhoparkuveřejnosti
Základníetapyprojektu,soustavněpodporovanéprací
s veřejností, tvoří vlastně jen část proměny jednoho
parku. Důležitá je už příprava projektového záměru,
které se město věnuje ještě před podáním žádosti
onadačnípříspěvek, apoproměněpakkvalitní péče
o park. Pečlivá příprava projektu se přímo odráží
vjednotlivýchetapáchrealizaceivkonečnémvýsledku.
Více jak tři roky trvající projektměsta s podporou na-
dace PROMĚNY se po dokončení stavby může pro-
dloužit o další tři. Nadaceměstu umožňuje čerpat fi-
nanční podporu i v období důležitém pro řádné
„zapojení“ novéhoparku, kdy se rozrůstá nově vysa-
zenázeleň,obyvateléměstasesnovýmprostředímsží-
vají,případněseodstraňujínedostatky,kterédokáže
odhalit až každodenní provoz. Nadační příspěvekna
údržbu je na straně města podmíněn řádnou péčí
oparkapodporou jehovyužíváníveřejností.

Nadace PROMĚNY vyhlašuje Výzvu 2010–2011:
MĚSTSKÝPROSTOR. Cílem jepodpořit obnovuaoži-
vení městských prostranství v rámci nadačního pro-
gramuPARKY.
Chcemepodpořitrealizacioriginálníchprojektů,které
rozvíjejíměstskouzeleň,asoučasněnabízejípřesahy
dodalšíchoblastí tvorbyveřejnéhoprostoru.
Možná víte o zajímavém projektu PROMĚNY veřejné-
ho prostranství. Možná jste dokonce jeho autorem?!
Neboznátepark,kterémubyPROMĚNAprospěla.
PřipojtesekhnutíPROMĚNastaňteseiniciátorempro-
jektu, kterýmůženadacePROMĚNYproměnitve sku-
tečnost!
Zašletenámsvůj tipnaproměnudo31.3.2011.!
Na základě vašeho doporučení oslovíme potenciál-
níhožadatele (město)vevěcinabídkypodání žádosti
onadačnípříspěvekadalšíhohodnoceníprojektu.
Žadatelemmůžebýtměstosvícenež8tisíciobyvateli
nebo městské obvody a městské části s vlastními
orgánysamosprávybezomezení.Městamohoupožá-
datonadačnípříspěveknejpozdějido30.4.2011.
Podmínkyproposkytnutínadačníhopříspěvkuakrité-
riavýběrujsouuvedenavmetodiceprožadateleona-
dačnípodporu,kterájekdispozicinawebovýchstrán-
káchnadacevsekcigranty.
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Vyčíslené proměny
V letech 2006–2010 nadace PROMĚNY: vyhlásila
3 grantové výzvy v programu PARKY, opakovaně tak
přímooslovilavícenež250obcívceléČeskérepublice,
přispěla k vybudování 3 městských parků, rozdělila
příspěvkyvcelkovévýšitéměř45miliónůKč,bylaspo-
luvyhlašovatelem 2 architektonických soutěží, po-
skytlapříspěvkynavypracováníarchitektonickýchná-
vrhů parků v 5 městech a uspořádala desítky
doprovodnýchakcíproveřejnost. Novéparkymohou
díky nadaci využívat lidé v Kamenickém Šenově,
v Broumově, brzy také vSušici, a letos probíhá výběr
dalšíchkandidátůkproměně.
Seznam míst, jejichž tvář se změnila k lepšímu díky
podpoře nadace PROMĚNY, se postupně rozrůstá
apodílna tomnynímůžetemít i vy.Stačí přijmoutvý-
zvuprezentovanounastr.3.Třebazrovnadíkyvámse
podařízaPARKovatdalšíměstovČeské republice.

proměny: co, proč, kolik, jak?
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Možná vás bude zajímat
Pročnadacepodporujeprávěparky?
Jsmepřesvědčeniotom,žepéčeoveřejnýměstskýpro-
storjevČeskérepublicedosudvelmiopomíjenáoblast.
Kvalitní městský park, funkční veřejná prostranství
a rekreačníplochyzeleně– to jeněco, conašimměs-
tům bohužel stále chybí. Zakladatelé nadace se roz-
hodli zaměřit její poslání na tuto problematiku cíleně
av takovémíře, jakou se jí doposud žádnáz českých
neziskovýchorganizacínezabývala.

Co je cílem Výzvy 2010–2011: MĚSTSKÝ PROSTOR
ačímse lišíodpředchozíchgrantovýchvýzev?
Cíle výzev zůstávají stejné: chceme podpořit rozvoj
zelených veřejných prostranství v našich městech.
Zatímco grantové výzvy byly dosud směřovány pří-
mo na města a obce, Výzva 2010–2011: MĚSTSKÝ
PROSTOR se obrací na odbornou veřejnost (tj. archi-
tekty, krajináře, zahradnické firmy, umělce, školy
apod.). Chtěli jsme oslovit co nejširší spektrum lidí,
kteříproblematikuveřejnéhoprostoruvidíz trochu ji-
ného úhlu než městské samosprávy, a mohou tak
upozornitnamísta,kterázatímnasvoupříležitostče-
kají.Žadatelem,respektivepříjemcemgrantu,zůstává
i nadále obec.Věříme, ženaše iniciativamůženapo-
mocirozjezduzajímavéhoprojektu.Ivtomspočívápo-
slánínadace.

Proč jakopříjemcegrantůpreferujemeobce?
Nadaceposkytujepodporuproměnámveřejnýchpro-
stranství. Cílemnašichaktivit jsounejenproměnysa-
motné;chceme,abytytoprostorybylyiporekonstrukci
dlouhodobě funkční a udržované. Veřejná prostran-
ství vlastní, spravují a udržují převážněobce, proto je
podporaurčenajim.Nekaždýsiuvědomuje,žeobno-
venýprostorzvýšífinančnínárokynaúdržbu,nežjaké
vyžadoval do té doby. Nadační příspěvky na realizaci
projektůveveřejnémprostorujsouztohotodůvoduur-
čenyveřejnésprávě.

Jakvybírámeprojekt,kterémuposkytnemepodporu?
Při hodnocení předloženýchprojektů se zaměřujeme
především na potenciál zájmového území, ojedině-
lost záměru, poptávku veřejnosti po plánované pro-
měně, dlouhodobou udržitelnost veřejného prostoru
avneposlední řaděpřipravenostprojektu resp.žada-
tele a jehoschopnostzajistit trvaloupéči oobnovený
prostor.

Pročnepodporujemevíceproměn?
NadacePROMĚNYzahájila svou činnost v roce 2006,
grant poskytovaný jednomu projektu může tvořit
částku až 25 miliónů, jedna proměna pak trvá mini-
málnětři roky.Klademedůraznakvalituuskutečněné

proměny, jejíž podporu pojímáme komplexně – od
přípravy projektu, zapojení veřejnosti, uspořádání
architektonické soutěže, přes zpracování projektové
dokumentace, realizace stavebních a vegetačních
úprav, komunikační podporu, až po údržbu nového
parku. Počet projektů tedy odpovídá rozsahu a cha-
rakterunašípodpory.

Z jakýchprostředků jsounadacea jejíprojektyfinan-
covány?
Činnostnadacedlouhodoběpodporujejejízakladatel
Karel Komárek, finanční a investiční skupina KKCG
adalšísoukromídárci, jejichžpřehled jezveřejněnna
našemwebuadíkynimžrealizujemevšechnyúspěšné
proměnyměstskýchparků.PřispětPROMĚNÁMtřeba
idrobnýmičástkamimohoutakéjednotlivci,např.pro-
střednictvímveřejnésbírkyproPARK.Děkujemevšem,
kteří se jakkolivzapojujídočinnostinadace.

Zajímají-li vás další podrobnosti o našich aktivitách,
možnostechzískánígrantunebopříležitostechkespo-
lupráci, navštivte naše webové stránky nebo kontak-
tujtekancelářnadace.


