
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

V rámci aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny 

svatého Jana z Nepomuku 2021+ 

27.4.2021 Spálené Poříčí 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání pracovní skupiny (dále jen PS) zahájila manažerka Místní akční skupiny svatého Jana 

z Nepomuku Adéla Mašková, přivítala zúčastněné a připomněla účel setkání – aktualizace Strategie 

rozvoje území MAS SJN pro období 2021+.  Na úvodním jednání, kde byla definována strategická 

témata, která je třeba řešit, bylo životní prostředí a s ním spojená podpora veřejných prostranství 

jedním z důležitých témat. Na dnešním setkání se proto budeme tímto tématem zabývat více. 

Hostem a expertem na téma životní prostředí je paní Klára Salzmann, kterou jsme požádali, aby naši 

diskusi obohatila o trendy v životním prostředí a o příklady dobré praxe. 

Na úvod každý účastník přestavil ostatním fotografii oblíbeného místa v krajině nebo veřejného 

prostranství v území, který představuje příklad dobré praxe. 

Nad fotografiemi účastníci diskutovali o významu prvku v krajině/veřejném prostranství a vyprávěli 

příběhy vztahující se k onomu místu či akci. 

Poté se účastníci rozdělili do dvou skupin a společně měli definovat největší problémy v krajině a 

veřejném prostranství. Poté si skupiny výstupy porovnali a shrnuli: 

• Říční krajiny 

• Zaniklé cesty 

• Neodborná/nedostatečná péče o zeleň 

• V nových zástavbách chybí veřejný prostor  

• Veřejný prostor neplní své funkce, není bezpečný 

• Malá propustnost zpevněných ploch 

• Odcizení od veřejného prostoru, stromů 

• Nekoncepční řešení zeleně v obcích, městech 

• Ziskový přístup k veřejnému prostoru, půdě, krajině 

• Nízký podíl zeleně v obcích, městech 

• Nevhodné prvky, mobiliář 

• Domácnosti odvodňují pozemky, nezadržování vody v sídlech 

• Chybí propojení veřejného prostoru se soukromým 

• Nevhodná skladba dřevin 

• Chybí biodiverzita v intravilánu 

• Zánik zemědělské půdy 

  



 

 

Poté Klára Salzmann představila účastníkům největší problémy životního prostředí v kontextu ČR a 

možné způsoby řešení.  

Veronika Sklenářová poté představila účastníkům aktivity, které bude v období 2021+ možno 

podporovat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu: 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – PODPOROVANÉ AKTIVITY IROP V OBDOBÍ 2021–2027 

• Propustné/polopropustné povrchy 

• Výsadba vegetace 

• Vodní prvky 

• Retenční akumulační nádrže, požární nádrže 

• Městský mobiliář 

• Herní prvky 

• Dětská a workoutová hřiště 

• Veřejné osvětlení 

• Veřejné WC 

• Zelená infrastruktura měst a obcí 

• Revitalizace nevyužívaných ploch => přetvoření na veřejné prostranství 

Michal Arnošt doplnil, že jediným způsobem, jak ovlivnit žadatele o dotaci ve prospěch životního 

prostředí je nastavením preferenčních kritérií při hodnocení a výběru projektů. Bylo by zajímavé 

podpořit projekty, které by zároveň byly příkladem dobré praxe veřejného prostranství, které plní svůj 

účel a zároveň je v souladu s ochranu životního prostředí. 

Paní Martina Krumpholcová vznesla námět, zda by bylo možné v diskusi o životním prostředí a 

možnostech jeho ochrany v např. v kontextu obcí, území MAS a ČR pokračovat s Klárou Salzmann a zda 

by Místní akční skupina mohla tuto diskusi iniciovat a organizovat. 

Adéla Mašková shrnula jednání a připomněla body, které je potřeba dořešit: 

• Kdo může/nebo by měl pracovní skupinou definované problémy řešit? 

• Jakou funkci by měl plnit veřejný prostor? 

S účastníky bylo dohodnuto, že výstupy z jednání budou dostupné na Padletu, kde bude možné je 

komentovat a doplňovat. 

Závěrem Adéla Mašková děkovala účastníkům za čas a energii věnovanou do setkání a nabízela podobu 

dalších kroků, jež mohou být právě diskuse či vzdělávání na téma životní prostředí a veřejná 

prostranství. 

Zapsala dne 27.4.2021 Adéla Mašková 

 


