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Rešerše identifikuje a popisuje vybrané zahraniční příklady přístupu samospráv k využívání 
veřejných prostranství a vybrané příklady podpůrných programů pro realizaci akcí na veřejných 
prostranstvích. Zdrojem rešerše jsou primárně webové stránky jednotlivých měst, organizací a 
iniciativ. Rešerše není omezena pouze na téma Malostranského náměstí a jejím předmětem 
nebylo ověřování praktického fungování popsaných modelů, návodů a postupů. 
 
STRUKTURA REŠERŠE 
Rešerše je členěna primárně podle cílových skupin představovaných opatření  

1. Profesionální umělci (str. 3 – 10) 
2. Veřejnost (vč. neuměleckých „profesionálních“ uživatelů veřejného prostoru, str. 11 - 58) 

 
Kapitola Veřejnost představuje  

2.1 Obecná doporučení na tvorbu veřejného prostoru (str. 11 – 17) 
2.2 Příklady návodů na uspořádání veřejné akce, získání povolení apod. poskytovaná především 
samosprávami (str. 18 – 33) 
2.3 Konkrétní příklady kampaní a realizací participativních úprav veřejných prostranství, které 
byly realizovány buď samosprávami, nebo ve spolupráci s nimi (str. 34 – 58) 

 
STRUČNÉ SHRNUTÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 
1. PROFESIONÁLNÍ UMĚLCI 
Organizace pro podporu umění ve veřejném prostoru ve větší míře začaly vznikat ke konci 70. let 
spolu s institucionalizací jejich financování. V současnosti funguje velké množství institucí a 
zastřešujících organizací; řada z nich vychází ze zájmových sdružení umělců. Organizace často 
vykonávají velké množství různých aktivit, ale za jejich dva základní prvky lze považovat (a) fond 
finančních prostředků určených pro podporu umění ve veřejném prostoru, (b) komisi, která tento 
fond rozděluje, nebo dává doporučení k jeho rozdělování.  
 
Ad (a): V německy mluvících zemích často existují právní předpisy na úrovni místních vyhlášek a 
předpisů, které alokují 1-2% z rozpočtů veřejných staveb na umění. Odvody však bývají obtížně 
vymahatelné a často jsou uplatňovány výjimky pro odvod prostředků do fondu. 
 
Ad (b): Způsob nominace členů do komise je různorodý - členy komise mohou být i pouze umělci, 
častá je však účast zástupců města. Výběr vhodných uměleckých děl probíhá většinou formou 
soutěže. Komise pak zpravidla vydávají doporučení, které dílo má být financováno. Vlastní 
schválení finanční podpory je realizováno na úrovni odpovědné za finance, což často bývá rada 
města.  
 
Konkrétní příklady z měst Brémy, Vídeň, Berlín, Haag, Milano, Wake Forres. 
 
  



Rešerše zahraničních příkladů práce s veřejným prostorem - SHRNUTÍ 

 

[2] 
 

2. VEŘEJNOST 
 
2.1 Obecná doporučení  
Jeden z často opakovaných modelů „úspěšných“ projektů a realizací veřejných prostor je možné 
shrnout do tří bodů:  
1. Prostor rozumně přizpůsobit plánovanému účelu (účel identifikovat s ohledem na funkci 

prostoru v dané lokalitě i městě jako celku) a již v této fázi uplatnit participativní přístup –dobře 
znát cílovou skupinu, příp. i její jednotlivé segmenty.  
Mezi důležité prvky uživatelsky příjemného prostranství patří např. místa k sezení (nejen židle, 
ale i schody, zdi, stoly…); stín/sucho (stromy, střecha, ale i velké deštníky…); voda (pítko, 
fontána…); možnost v blízkosti pořídit jídlo; dostupné toalety; infrastruktura k pořádání 
kulturních akcí atd. 

2. Menší akce, spolu/pořádané městem, příp. jiným odpovědným subjektem (např. jako 
podmínka získání finančních prostředků na rekonstrukci), průběžné vyhodnocování funkčnosti 
dílčích opatření 

3. Série aktivit směřujících k zajištění dlouhodobé udržitelnosti místa – kampaň cílená na místní 
obyvatele a jejich různé skupiny – důraz klást na příklady akcí, které úspěšně proběhly; dát k 
dispozici jednoduchý návod, jak věci zařídit, organizovat; podpora ze strany města (finanční, 
organizační, odstranění byrokratických bariér, pomoc s informováním); zapojení místních 
(spolky, místní obchodníci, majitelé domů…) 

 
 
2.2 Příklady návodů na uspořádání veřejné akce, získání povolení 
Typ/velikost akce: 
- Demonstrace nižší nároky (právo dané shromažďovacím zákonem) 
- Ostatní akce vyšší nároky (delší trvání, více aktivit) 

- Sousedské posezení až po koncert či trhy 
- Velikost akce - hranice 20 / 50 / 200 / 2000 účastníků. Více účastníků vyžaduje vyšší zajištění 

akce: Nahlašování / Organizace / Hygiena a bezpečnost 
 

Typy podpory: 
- Finanční – grantová schémata, cílené kampaně, participativní rozpočtování 
- Organizační  

- Brožura („na co všechno myslet“) 
- Kde co nahlásit („kam s čím jít“) 
- Aktivní zapojování („koordinátor“) 
- Formulář žádosti o povolení („myslíme na vše důležité“) 

- Motivační - nadchnout lidi 
- Kampaně – informační, motivační, příklady, moderace sousedské diskuse 
- Pozvěte svého starostu, Buďte přátelští ke svým sousedům  

 
Přes veškerou podporu ze strany měst, je pořádání akce na veřejném prostranství organizačně 
náročné, stojí peníze a je odpovědností pořadatele. Proto se podpora orientuje především na 
spolky, ne na jednotlivce. 
 
Konkrétní příklady z měst Vídeň, Mnichov, Leipzig, Oelsnitz, Perth & Kinross, Montreal, Brusel, 
Bradford a další. Na ukázku zde uvádíme stručné shrnutí relevantních částí z Vídně: 
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a) BROŽURA pro veřejnost  

 
 
b) Vyřizování POVOLENÍ PRO AKCI 

 
 
c) Podpora dění na veřejném prostranství – Místní agenda 21 Vídeň 
Tři úrovně řízení: Správní rada - Centrální kancelář - Kanceláře v městských částech 
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2.3 Konkrétní příklady kampaní a realizací participativních úprav veřejných prostranství 
 
Popis a odkazy na konkrétní příklady uplatnění některých z výše popsaných principů v praxi: 
Chicago: Kampaň Placemaking in Chicago; Vídeň: Místní Agenda 21; Klíčová oddělení Magistrátu 
Vídně; Plzeň: Portál pro veřejný prostor.plzne.cz; Kodaň: Superkilen; European Prize for Urban 
Public Space - Sint-Jans-Molenbeek, Belgie: Multifunkční střecha, Kyjev, Ukrajina: Zahrada 
„Heavenly Hundred“, Valenje, Slovinsko: Rekonstrukce zelených ploch ve čtvrti Gorica, Arbúcies, 
Španělsko: „Kolaborativní“ skatepark "Sk8+U", New York: Obnova Newyorských ulic, Bratislava: 
Participativní rozpočet; Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and 
Practice - Newcastle: Adoptuj si kousek městské zeleně, Austrálie: Veřejný prostor pro 
mládež_Průvodce kreativními projekty a positivními strategiemi, - Moskva: Volně přístupné 
jazykové lekce v parku Muzeon; USER - Improving the uses of public spaces in european cities - 
Lisbon — podpora občanských iniciativ za zlepšení veřejných prostor, Málaga: “Use Your plan“  
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ÚVOD 
 
Cílem rešerše, jejíž výstupy zde představujeme, bylo identifikovat a popsat zahraniční 
příklady přístupu samospráv k využívání veřejných prostranství, zejm. náměstí, dále např. 
ulic, plácků, veřejných prostranství sídlišť apod. 
 
Zpráva je členěna primárně podle cílových skupin představovaných opatření – (1.) 
profesionální umělci a (2.) veřejnost, přičemž veřejnost zahrnuje i svým způsobem 
„profesionální“ uživatele veřejného prostoru, jako jsou neziskové organizace či aktivisté.  
 
Kapitola Veřejnost představuje jednak (1.) obecná doporučení na tvorbu veřejného prostoru 
(pouze ilustrativní příklady, není hlavním předmětem rešerše), dále (2.) příklady návodů na 
uspořádání veřejné akce, získání povolení apod. poskytovaná především samosprávami a 
nakonec také několik konkrétních příkladů (3.) kampaní a realizací vesměs participativních 
úprav veřejných prostranství, které byly realizovány buď samosprávami, nebo ve spolupráci s 
nimi. 
 
Zdrojem pro rešerši byly téměř výhradně webové stránky jednotlivých měst, organizací, 
iniciativ, apod. On-line veřejně dostupné zdroje byly doplněny pouze o cca 15 e-mailových 
dotazů, jejichž cílem bylo především identifikovat možné zajímavé příklady z praxe. 
Předmětem rešerše nebylo ověřování praktického fungování poposaných modelů, návodů, 
postupů získávání povolení apod. 
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PROFESIONÁLNÍ UM ĚLCI  
 
Organizace pro podporu umění ve veřejném prostoru ve větší míře začaly vznikat ke 
konci 70. let spolu s institucionalizací jejich financování. V současné době se podpoře umění 
ve veřejném prostoru věnuje velké množství institucí a zastřešujících organizací. Řada 
těchto institucí a organizací vychází ze zájmových sdružení umělců.  
 
Dva základní prvky fungování těchto institucí a organizací jsou fond finančních 
prostředků určených pro podporu umění ve veřejném prostoru a komise, které tento fond 
rozděluje, nebo dává doporučení k jeho rozdělování. Instituce a organizace dělají celou řadu 
dalších aktivit, jako je databáze realizovaných děl ve veřejném prostoru a propagace umění 
v něm, nicméně se domníváme, že právě přerozdělování finančních prostředků je 
základním prvkem jejich dlouhodobého stabilního fungování. 
 
Pro tvorbu finanční fondu bylo velmi důležité schválení právních norem v německy 
hovořících zemích, které alokovaly 1-2% z rozpočtů veřejných staveb na umění. To 
vytvořilo rámec stabilnějšího financování a pravděpodobně i naději na dostatek finančních 
prostředků. Na druhou stranu bylo v řadě případů naplňování těchto právních norem 
problematické. Důvodů pro problematické naplňování bylo více a patřilo k nim to, že 
příslušné právní normy byly schváleny na úrovni místních vyhlášek a předpisů, že odvody 
do fondu jsou nevymahatelné nebo že jsou velmi často uplatňovány výjimky pro odvod 
prostředků do fondu. 
 
Způsob nominace členů do komise je různorodý. V případě, že organizace pro podporu umění 
ve veřejném prostoru je vázána na zájmové sdružení umělců, mohou být členy komise třeba 
pouze umělci. 
 
Výběr vhodných uměleckých děl probíhá často podobou soutěže. Některé komise mohou být 
ve výběru a nominaci umělců či uměleckých děl i veřejných prostranství, na kterém mají být 
vybraná umělecká díla umístěna, dosti aktivní. Komise pak zpravidla vydávají doporučení, 
které umělecké dílo má být financováno. Vlastní schválení finanční podpory je pak 
realizováno na úrovni odpovědné za finanční prostředky, což často bývá rada města.  
 
Příklady městských modelů podpory umění ve veřejném prostoru 
 
Brémy: Umění ve veřejném prostoru 
www.kunst-im-oeffentlichen-raum-bremen.de 
 
V roce 1952 začaly Brémy, jako první německá spolková země, s koncepční podporou umění 
ve veřejném prostoru coby součástí veřejné kulturní politiky. V roce 1973 pak zastupitelstvo 
schválilo program Umění ve veřejném prostoru Brémy (Kunst im öffentlichen Raum 
Bremen).  

 
Základní ustanovení: 
- 1,5% nákladů na veřejné stavby má být použito na umělecké objekty ve veřejném 

prostoru, 
- tím je vytvořen specifický fond Umění ve veřejném prostoru, 
- tento fond je převeden ze sekce staveb do sekce kultury, 
- je zřízen úřad pro Umění ve veřejném prostoru, který má v kompetenci koncepční, 

finanční a organizační pánování, 
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- je zřízena komise pro Umění ve veřejném prostoru, jejímž výstupem jsou doporučení, 
které umělecké objekty by měly být realizovány – výběr místa pro umělecké objekty, 
výběr samotných uměleckých objektů, návrh výše financování vybraných uměleckých 
objektů, způsob výběru a vytvoření odborné poroty hodnotící předložené návrhy. 

 
V roce 1981 převzalo financování programu město Brémy, které ročně investuje cca 250.000 
euro. 

 
Na webových stránkách programu jsou uvedené 
- základní informace o úřadu,  
- seznam realizovaných uměleckých děl, 
- seznam umělců, 
- mapa umístění uměleckých děl. 

 

  

 

 
 
Vídeň: Umění ve veřejném prostoru 
www.koer.or.at 
 
Agendou Umění ve veřejném prostoru (Kunst im Öffentlichen Raum Wien, dále KÖR) je 
revitalizace veřejného prostoru Vídně trvalým nebo dočasným umístěním uměleckých 
projektů. Tím je možné posílit současnou identitu města i jednotlivých čtvrtí a stejně tak 
posílit i funkci veřejného prostoru jako místa společensko-politické a kulturní debaty. KÖR 
nechápe umění ve veřejném prostoru jako dekoraci, ale jako komunikační médium. KÖR 
zpracovává umělecké projekty, vystavuje objednávky umělcům, prosazuje umělecké soutěže 
k projektům ve veřejném prostoru, poskytuje podporu umělcům a umělkyním a prosazuje 
související činnosti (sympózia, publikace, výměnné programy).  
 
Právním subjektem je KÖR GmbH, obdoba naší společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). 
 
Disponuje finančním fondem, který je rozdělován na základě návrhů komise. V letech 2007 
– 2016 bylo podpořeno 152 projektů. Výše podpory pro projekt dosahuje maximální výše 150 
000 euro. 
 
Na webových stránkách organizace jsou uvedené 
- základní informace o organizaci, 
- pravidla financování, 
- seznam realizovaných uměleckých děl, 
- podklady pro novináře. 
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Berlín: Kancelář pro umění ve veřejném prostoru 
www.bbk-kulturwerk.de/con/kulturwerk/front_content.php/idcat.50.  
 
Kancelář pro umění ve veřejném prostoru iniciuje a zajišťuje transparentní soutěže pro 
umění ve veřejném prostoru a umění v architektuře. Radí a podporuje veřejnou správu, 
architekty, stavitele a zejména umělce v jejich projektech a soutěžích. Cílem Kanceláře je 
otevřít prostor pro umění a posílit umělce v jejich profesní kariéře. 
 
Tato kancelář je součástí bbk berlin e.V. (e.V. je obdoba naší obecně prospěšné organizace), 
který organizuje téměř 2000 vizuálních umělců, který svým členům nabízí široké spektrum 
služeb a prosazuje jejich zájmy. 
 
Úřad nominuje členy expertní komise pro umění ve veřejném prostoru. Expertní komise má 
osm členů – sedm umělců a jednoho hosta. Členové komise jsou voleni v průběhu valné 
hromady bbk berlin. Komise předkládá návrhy, kteří umělci by měli svá umělecká díla 
realizovat ve veřejném prostoru.  
 
Financování je založeno na stavebních předpisech k provádění veřejných projektů, které 
stanoví, že ze všech staveb vybudovaných z veřejných prostředků, jako jsou například školy a 
školky, musí být 1 až 2 % ze stavebních nákladů vydáno na umění prostřednictvím Tyto 
stavební předpisy (Die Anweisung Bau für Kunst am Bau und im Stadtraum) byly radou 
města schváleny v roce 1979, jsou formulovány rámcově a jsou nevymahatelné.  
 
V posledních letech klesá počet otevřených soutěží kvůli nízkému objemu prostředků pro 
stavby a umění a zároveň vysoké organizační náklady spojené s organizací veřejných soutěží. 
 
Webové stránky jsou součástí internetových stránek  organizace Kulturní díla Svazu umělců 
vizuálního umění Berlin s.r.o. (Kulturwerk des bbk berlin GmbH). Na webových stránkách 
jsou uvedené: 
- Aktuality, 
- Informace o kanceláři, 
- Informace o odborné komisi, 
- Informace o databázi uměleckých děl ve veřejném prostoru Berlína a materiály k 

přihlášení do databáze, 
- Databáze umělců, 
- Informace o právní úpravě Die Anweisung Bau, 
- Informace o soutěži, 
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- Informační časopis vydávaný kanceláří ke stažení (kunststadt stadkunst), 
- Program akcí. 
 

     
 
 

Haag: Nadace Stroom Den Haag 
www.stroom.nl/index_en.php  

Stroom Den Haag je soukromá nadace, umělecké centrum, 
založené v roce 1990, které se snaží stimulovat umělecké 
prostředí města a zviditelňovat jeho uměleckou scénu. Je 
otveřeno každému, kdo má zajímavé nápady, kdo potřebuje 
informace o umění a městském prostředí.  

Centrum se věnuje širokému spektru aktivit, které se týkají městského prostředí a tematicky 
zahrnují vizuální umění, architekturu, urbánní plánování či design. Centrum organizuje 
výstavy, realizuje projekty, veřejné přednášky, workshopy a exkurze. Iniciuje výzkum a 
diskuse s cílem přenosu poznatků, výměny zkušeností v oblasti umění, architektury a 
příbuzných disciplín. Centrum buduje rozsáhlou knihovnu, rozvíjí webové stránky a vydává 
publikace. Angažuje se také v oblasti tvorby a prosazování kvalitní veřejné politiky v oblasti 
umění (konference, setkání, prezentace pro politiky a úředníky, kulaté stoly apod.) 

Jednotícím tématem řady aktivit Stroom je „beeing public“. Stroom vyjednává, radí a nabízí 
řešení umělcům a podporuje velké množství projektů ve veřejném prostoru. 
 
Stroom je finančně podporován městem Hague. Některé z jeho programů jsou realizovány 
také za podpory soukromých nadací (např. Mondriaan Fund, Creative Industries Fund NL and 
DOEN Foundation). 
 
Stroom administruje rozsáhlý grantový program, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje 
místní umělecké scény (lokálních umělců) a zviditelnění Hagueské umělecké scény a místních 
umělců navenek.  
 
Nadace nemá s městem uzavřenu žádnou universální dohodu na povolování uměleckých akcí 
a instalací. Každý typ projektu má své vlastní postupy a musí se domlouvat zvlášť. Stroom 
přitom jak iniciuje vlastní projekty, tak hraje prostředníka mezi umělci a městem. Podrobnosti 
k procedurám a k postupům domlouvání se s městem je ochoten telefonicky diskutovat jeden 
ze zaměstnanců Nadace po předchozí domluvě. 
 
Grantové schéma 
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Granty jsou určeny jak pro místní umělce, tak pro aktivity umělců působících mimo Hague, 
pokud se tyto odehrávají přímo ve městě. Příjemci se mohou stát jak jednotlivci, tak kurátoři, 
dočasně vytvořené skupiny i etablované organizace (nejedná se o institucionální granty, ale o 
podporu konkrétních projektů a dílčích aktivit) 
 
 
Milano: ExpoinCittà #MilanoaPlaceToBE   
http://en.expoincitta.com/ 
 
On-line projekt podpory organizace a propagace uměleckých akcí během 6měsíčního období 
XXI. Triennale v Milaně. Vedle pomoci s organizací a propagací nabízí projekt 
organizátorům také pomoc s hledáním vhodné lokality, zdrojů financování a se získáním 
potřebných povolení, včetně povolení týkajících se organizace 
na veřejném prostranství. Cílem projektu bylo vedle podpory 
organizátorů také informování turistů a obyvatel města. 
 
Projekt organizovalo město Milano (Municipality of Milan) a 
obchodní komora (Milan Chamber od Commerce). Obchodní 
komora pomáhala organizátorům zejména s hledáním 
sponzorů. 
 
Přímo na webové stránce bylo možné zaregistrovat projekt 
("Submit and manage your events") a také získat všechny 
informace o potřebných povoleních. K podání žádosti o celou 
řadu povolení najednou (vč. povolení užívat veřejná 
prostranství, cesty, povolení k prodeji, schválení způsobu 
zajištění bezpečnosti, apod.) sloužil 26stránkový Integrovaný 
formulář , který byl na stránkách ke stažení (viz 
http://it.expoincitta.com/ImagePub.aspx?id=277851)  
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Wake Forrest 
www.wakeforestnc.gov/public-art-commission.aspx  
 
Vize a plány města v Severní Karolíně v oblasti podpory umění jsou shrnuty v „Public Art 
Vision Plan“ (www.wakeforestnc.gov/Data/Sites/1/media/residents/planning/public%20art%20aug25%20rev.pdf). 
Plán sleduje pět hlavních cílů – Zapojit místní občany a zachytit podstatu, ducha a historii 
města; Integrovat umění do designu ulic, chodníků, parků, osvětlení a značení; Propagovat 
umění; Zvýšit kvalitu života v celém městě; Podporovat ekonomické aktivity a přilákat 
turisty.  
 
Při radě města funguje poradní skupina „Public Art Commission“. Komise se schází jednou 
měsíčně a veškeré informace o ní, včetně statutu a možnosti přihlásit se do skupiny jsou 
uvedeny na webových stránkách města.  
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Poradní skupina mimo jiné publikovala i průvodce Zdroje financování umění ve veřejném 
prostoru pro developery a stavaře („A public art resource guide for developers & builders“, 
celá publikace viz www.wakeforestnc.gov/Data/Sites/1/media/Government/public%20art%20commission/public-art-
resource-guide.pdf). Publikace nabádá developery a stavaře, aby v době přípravy zvažovali 
možnosti integrovat do projektů prvky umění ve veřejném prostoru a zkvalitňovali tak své 
projekty (art means business). Publikace přináší popis procesu přípravy projektů, přehled 
příkladů realizací a možností financování. 
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Poslední ukázkou z městského přístupu je 
pak on-line dostupná žádost o povolení 
k pořádání akcí ve veřejném prostoru. 
Tato žádost tematicky spadá již do 
následující kapitoly – „Veřejnost“ 

Special Events Permit Application, viz 
https://wakeforest.seamlessdocs.com/f/gtSDkX  
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VEŘEJNOST 
 
Mít místo, kde být a mít (vícero) důvodů tam být.  
 
Tak by se dala stručně shrnout podstata „úspěšných“ projektů a realizací veřejných prostor.  
Trochu podrobněji je jeden z funkčních modelů tvorby veřejných prostor možné shrnout 
následovně: 
 

Prostor rozumně přizpůsobit plánovanému účelu a již v této fázi uplatnit participativní 
přístup – důležité je přitom dobře znát cílovou skupinu, příp. i její jednotlivé segmenty. 
Mezi důležité prvky uživatelsky příjemné prostranství patří např. místa k sezení, stín/sucho 
(stromy, střecha), možnost v blízkosti pořídit jídlo, voda 

+ 
Série akcí spolu/organizovaných městem, příp. jiným odpovědným subjektem (např. jako 
podmínka získání finančních prostředků na rekonstrukci) 

+ 
Série aktivit směřujících k zajištění dlouhodobé „živosti“ místa – kampaň cílená na (různé 
skupiny) místních obyvatel – důraz klást na příklady: dát k dispozici jednoduchý návod, 
jak věci zařídit, organizovat; podpora ze strany města (finanční, organizační, odstranění 
byrokratických bariér, pomoc s informováním apod.); zapojení místních stakeholderů 
(spolky, místní obchodníci, majitelé domů apod.) 

 
Obecná doporučení na tvorbu „živých míst“ (K) 
 
Project for Public Spaces (PPS) 
- nezisková organizace, zabývající se designem, plánováním a vzděláváním v oblasti tvorby a 
udržování veřejných prostranství, které přispívá k posilování místních komunit. Tento svůj 
přístup nazývá organizace „Placemaking“. 
- organizace publikuje celou řadu doporučení, návodů, zásad, postupů a také konkrétních 
příkladů svých realizací, na nichž spolupracuje především s jednotlivými samosprávami 
 
Jedenáct principů pro tvorbu kvalitních komunitních  míst  
(Eleven Principles for Creating Great Community Places, www.pps.org/reference/11steps/) 
 

- Místní občané (komunita) jsou největším expertem na tvorbu veřejného prostranství 
- Vytvářejte místa, ne design - lákavá fyzická stránka veřejného prostoru je při 

vytváření „živého místa“ nezbytná, ale sama o sobě je nedostatečná  
- Hledejte partnery – nezapomeňte např. na školy nebo knihovny 
- Pozorujte, jak lidé veřejné prostory používají - pokračujte v tom i po realizaci vašich 

akcí a opatření 
- Mějte vizi - co vlastně chcete, aby se v daném místě dělo?, jakou funkci má prostor 

v komunitě a lokalitě plnit? 
- Začněte s malými, dočasnými, levnými věcmi, testujte a ověřujte funkčnost, dělejte 

změny 
- Propojujte lidi a funkce prostoru - lavička, koše na tříděný odpad, pojízdná kavárna 

stojící každé zvlášť budou mít úplně jiný efekt, než když je umístíte poblíž sebe. 
Podobně jako např. dětské oddělení knihovny, hřiště a kiosek 

- Počítejte s tím, že vždycky bude někdo říkat „To nejde“  
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- Forma podporuje funkci – koncept prostoru vytváří nikoliv design, ale vstupy 
z komunity, experimentování, překonávání překážek a pochopení toho, jak veřejné 
prostory fungují. 

- Problém není v penězích - existuje řada malých a levných řešení, která fungují, navíc, 
pokud se vám podaří získat pro projekt partnery a nadchnout pro realizaci místní, 
náklady půjdou dolů 

- Nikdy nemáte hotovo - věci se mění a na změny je třeba průběžně reagovat 
 
 
Jak dosáhnout kvalitních veřejných prostor: Průvodce pro správce nemovitostí 
Achieving Great Federal Public Spaces: A Property Manager’s Guide, celá publikace viz 
www.pps.org/product/achieving-great-federal-public-spaces-a-property-managers-guide/)  
 
Kniha pro majitele a správce nemovitostí, developery a ostatní, kteří mají zájem hodnotit a 
zkvalitňovat atria, náměstí, vestibuly a další veřejná prostranství. 
 

1. Úvod – Co dělá kvalitní veřejný prostor kvalitním veřejným prostorem a proč jsou 
kvalitní veřejné prostory důležité? 

2. Evaluace – Jak poznat, které aspekty veřejného prostoru potřebují zkvalitnit a které 
fungují dobře? 

3. Řešení – Jaká konkrétní zlepšení fungují v krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém horizontu?  

4. Implementace – Jak úspěšně překlopit myšlenky do praxe  

Obsah 3. kapitoly - „Řešení“: 

1: MANAGE: EVALUATE, PROGRAM, 
MAINTAIN 
A. Evaluate property peformance in terms of 
public use 
B. Program and encourage active use of 
space 
C. Maintain the space over the long term 

4: IMPROVE IMAGE AND AESTHETICS 
A. Communicate building’s role in both 
government and community 
B. Improve the quality and consistency of 
materials 
C. Reduce clutter 
D. Improve appearance of edges and 
exterior 

2: DESIGN FOR USE 
A. Arrange amenities to optimize use 
B. Provide proctection from weather and 
the elements 
C. Illuminate public spaces 
D. Provide infrastructure to support uses 
and activities 
E. Introduce retail 

5: ENHANCE ACCESS AND 
CIRCULATION 
A. Improve interior wayfinding 
B. Improve exterior wayfinding 
C. Improve accessibility and pedestrian 
connections 
D. Improve transportation connections 

3: STREAMLINE AND INTEGRATE 
SECURITY 
A. Imrove appearance of perimeter security 
features 
B. Improve level of comfort and amenties in 
prescreen areas 
C. Expedite and streamline the screening 
process 

6: ACCESS LOCAL RESOURCES 
A. Establish partnerships for programming 
and events 
B. Coordinate with local government 
C. Coordinate with local business 
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2. DESIGN FOR USE 
 
 
    Arrange amenities to optimize use 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Provide protection from weather and the elements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Provide infrastructure to support uses and activities 
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Tvobra veřejných prostranství a budoucnost měst  
(Placemaking and the future of Cities, celá publikace viz www.pps.org/wp-
content/uploads/2015/02/Placemaking-and-the-Future-of-Cities.pdf) 
 
Vedle příkladů realizací z celého světa představuje publikace principy, na nichž organizace 
tvorbu veřejných prostranství staví: 
 
„ Deset cest ke zkvalitnění vašeho města“ 
 

 
 
Jedním z klíčových konceptů práce organizace PPS je koncept „Power of 10+“, který je 
uplatnitelný při tvorbě jakkoliv velkého veřejného místa. Jedná se v zásadě o evaluační a 
facilitační nástroj, který zdůrazňuje, že při tvorbě veřejných prostranství je třeba klást důraz 
na zkušenosti, které lidé s využíváním veřejných prostranství mají. Koncept staví na idee, že 
veřejná místa přitahují pozornost lidí v případě, že uživatelé mají vícero důvodů k tomu se na 
nich zdržovat (ideálně oněch 10 +). Mezi tyto důvody lze řadit např. místo k sezení, hřiště, 
kde je možné si hrát, umění, kterého je možné se dotknout, hudba, kterou je možné 
poslouchat, jídlo, které je možné jíst, historie, kterou je možné si připomenout a zažít, lidé, 
které je možné potkávat, atd. V ideálním případě je vhodné, pokud jsou některé z těchto 
aktivit pro dané místo nějakým způsobem unikátní, je možné je zažít jen v dané lokalitě, např. 
díky vazbě na místní kulturu a historii.  
 
Koncept „Power of 10+“ je pak v praxi 
využíván jako rámec pro jednání 
s místními obyvateli a stakeholdery, 
k hledání vhodných aktivit a způsobů 
užívání konkrétních veřejných prostor. 
Inspiruje místní obyvatele k tomu, aby o 
známých místech uvažovali jinak, dodá 
jim příklady, co všechno by bylo možné a 
usměrňuje je v kolektivním zvažováním 
možných řešeními. Řada z nich přitom 
může být pouze dočasného nebo 
„zkušebního“ charakteru – ve shodě 
s dalším z uvedených principů „Lighter, Quicker, Cheaper: Start Small, Experiment“. 
Více viz www.pps.org/reference/poweroften/. 
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Kodaň 
Město Kodaň produkuje celou řadou koncepčních materiálů zaměřených na tvorbu veřejných 
prostor. Na řadě z nich se přitom podílí místní Gehlův institut (http://gehlpeople.com/), studio 
městského designu, které dnes sídlí nejen v Kodani, ale i v New Yorku a San Francisku.  
 
Publikace „Public Spaces in Copenhagen“ představuje 
vybraná náměstí ve vnitřním městě a poukazuje na jedné 
straně na různost charakteristik jednotlivých míst a na 
straně druhé na koherentní síť pěších cest mezi nimi. 

(www.akershus.no/file/c112a084c81172d57c8dba94e41113cc/091217_Cph_Guide%20(2).pdf)  

 

Radou města Kodaně přijatá vize ”A metropolis for people – 
Visions and goals for urban life in Copenhagen 2015“ 
představuje tři hlavní cíle města v oblasti městského života a 
městských veřejných prostor 
(http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/646_mIr0dQ6Wdu.pdf):   
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1. Více lidí má možnost podílet se na životě města - příklady aktivit: 

 
 
2. Víc lidí chodí častěji pěšky - příklady aktivit: 
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3. Víc lidí setrvává déle ve veřejném městském prostoru - příklady aktivit: 

 
„ Slow Streets“, vancouverská skupina urbanistů a architektů, zaměřená na tvorbu a 
vizualizaci dat, výzkum a zvyšování obecného povědomí o otázkách designu ulic, shrnuje 
hlavní faktory kodaňského úspěchu v oblasti veřejných prostranství následovně (celý 
článek viz https://slowstreets.wordpress.com/2015/04/27/lessons-from-copenhagen-key-
ingredients-for-a-successful-public-space/): 
 

1. Vytvořte takový veřejný prostor, který bude lidi sám o sobě lákat, aby se tam 
zdržovali – přiměřeně velký (tedy spíš malý), klidný, lákavý, inspirativní, 
nekonvenční, neformální 

2. Nabídněte občerstvení, kávu – kavárny, kiosky, restaurace, občerstvení 
3. Nabídněte lidem místo, kde si mohou sednout – ať už formální nebo neformální  
4. Často opomíjená součást veřejných prostor - toalety 
5. Nechce prostor pro seberegulaci - na veřejných prostranstvích v Kodani nebývají 

explicitně určené činnosti, které se v daném místě smí nebo nesmí dělat 
6. Nabídněte lidem co nejširší škálu činností, kterým se mohou věnovat  
7. Nebojte se excentrických a výrazných designových prvků  
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8. Buďte na lidi hodní - vytvořit místa, která si lidé oblíbí, kde budou rádi trávit čas, 
nemusí být drahé, řešení se mnohdy skrývá v detailu, v Kodani si taky ještě před pár 
desetiletími mysleli, že to nepůjde („Nejsme přece Italové“) 

9. Čím víc lidí, tím víc lidí – lidé se nejraději zdržují tam, kde je živo, kde je s kým 
komunikovat 

 
Návody na uspořádání konkrétní akce, povolení apod. 
 
Při organizaci akcí často záleží na počtu účastníků. Hranice jsou stanovovány např. 
v hodnotách 20 / 50 / 200 / 2000, kdy vyšší předpokládaný počet účastníků vyžaduje vyšší 
zajištění akce z hlediska nahlašování, organizace, hygieny. Rozdíl v požadavcích na 
organizaci bývá také mezi demonstracemi (nižší úroveň zajištění a zároveň spojeno se 
shromažďovacím právem) a ostatními akcemi (delší trvání a více aktivit vyžadují větší 
zajištění). 
 
Vídeň 
 
Brožura pro širokou veřejnost, Magistrát 
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008473.pdf 
 
Brožura Slavnosti, zábava a akce na ulici: jednoduše a přehledně (Feste, Spaß und 
Aktionen auf der Straße: einfach übersichtlich gemacht) je plnobarevná brožura o 24 stranách. 
Je průvodcem toho, co vše je potřeba zajistit a na co vše je potřeba myslet při organizaci akce 
na veřejném prostranství. Obsahuje jak přehled potřebných povolení od místní samosprávy 
a statní správy, tak i doporučení pro organizaci. Obsahuje i check-listy toho, jaké všechny 
podklady je potřeba si připravit pro jednání s jednotlivými odděleními magistrátu. 
 
Vydavatelem je Magistrát Vídn ě. 
 
Kapitoly: 
- Plánování události 
- Seznam oddělení magistrátu, od kterých je potřeba získat povolení 
- Doporučení správného postupu – do kterého oddělení jít nejdříve, co, jak a kdy tam 

vyřídit, co si připravit 
- Zahrnuje i servisní oddělení, domluvu s policií, domluvu s vedením správního okrsku, s 

Hospodářskou komorou Vídně a Dopravním podnikem 
- Řešení dopravních omezení a pronájem dopravních značek – od magistrátu za úplatu 
- Řešení odpadu – koše bezplatné a koše za úplatu, sanitární zařízení, stojany na kola, vše 

poskytované magistrátem 
- Doporučení na zprostředkovatele zábavy 
- Zajištění bezpečnosti – pojištění, dohled nad atrakcemi, zdravotnická služba, hygiena v 

případě podávání jídla či nápojů včetně možnosti pronájmu myčky nádobí od magistrátu 
- Tipy na propagaci akcie a adresa s informacemi o podmínkách organizace „eko“ akce 
- Komentář k nákladům na akci – poplatky, infrastruktura, program 
- Tipy na hledání sponzorů 
- Adresy a webové stránky jednotlivých oddělení magistrátu a důležitých organizací 
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Brožura pro organizace a podnikatele, Hospodářská komora 
www.freizeitbetriebe-wien.at/Download/Veranstalten_in_Wien.pdf 
 
Dokument Organizování ve Vídni – stručný přehled (Veranstalten in Wien - Merkblatt und 
Kurzübersicht ) má detailnější a techničtější pojetí než „Slavnosti, zábava a akce na ulici: 
jednoduše a přehledně“. Podle všeho určena nejen pro širokou veřejnost, ale i pro komerční 
pořadatele. 
 
On-line materiál, vydavatel Hospodářská komora ve Vídni, 33 stran. 
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Další vydavatelé v německy hovořících zemích 
 
Další brožury a informační letáky vydávané samosprávou 
 
Informační leták k organizaci veřejných akcí jako jsou spolkové a jiné pouliční slavnosti 
(Infoblatt zur Vorbereitung und Organisation von öffentlichen Veranstaltungen wie Vereins-, 
Strassen- oder sonstigen Festen) je textový dokument o rozsahu 6 stran vydaný Okresem 
Mnichov. 
 
Je praktickým přehledem vlivu právních norem na pořádní pouliční akce – na co vše je 
potřeba dát pozor při pořádání nekomerční či komerční akce. Pokrývá i pouštění hudby 
v průběhu akce, příjmy,  loterii , ochranu mladistvých. 
 
Obsah letáku: 
- Předmluva 
- Přípravy 

- Schválení 
- Reklama 
- Co musí vzít pořadatelé v úvahu při ohlašování? 
- Policie, ambulance, hasiči 
- Autorský svaz 
- Finanční úřad 
- Loterie a tombola 
- Právní odpovědnost 
- Průběh veřejné akce 
- Odpovědnost a události 

- Zákon o ochraně mladistvých 
- Bezpečnost 

- Bezpečností incidenty a zacházení s narušiteli 
- Pečlivý výběr pracovníků odpovědných za bezpečnost 
- Uzavření příchozí a odchozí oblasti 
- Bezpečnost v okolí - pořádek, čistota, hluk 
- Znaky ochrany mládeže 
- Kontrola věku 

- Seznam zákonů, které je při realizaci akce na veřejném prostranství zohlednit 
- Obchodní zákon 
- Živnostenský zákon 
- Zákon o ochraně mládeže 
- Zákon o bezpečnosti 
- Shromažďovací zákon 
- Stavební zákon 
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Leták stejného názvu má i město Oelsnitz im Vogtland. Tento leták obsahuje více detailů k 
místně specifickým podmínkám.  
 
Web: www.oelsnitz.de/fileadmin/oelsnitz/dateien/buerger/Formulare/MerkblattPDF_oeffentliche-Veranstaltungen.pdf 
 

 
 
Podobný leták nabízí i Krajský úřad kraje Leipzig (Merkblatt zur Veranstaltung von Vereins-
, Straßen- oder sonstigen Festen in der Öffentlichkeit). 
 
Web: www.landkreisleipzig.de/f-Download-d-file.html?id=1057 
 
Tento leták má rozsah 9 stran a obsah: 
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- Příhláška / schválení 
- Další povolení 

- Podpůrné služby 
- Ochraný svaz autorský (OSA) 
- Práva a povinnosti pořadatele 

- Povinnosti 
- Bezpečnost 
- Domácí právo a právní odpovědnost 
- Prodej jídla a nápojů bezprostředně před akcí a během ní 
- Ochrana mládeže 

- Práva 
- Zadržení bežnými účastníky akce 
- Sebeobrana 
- Použití vlastních nebo cizích bezpečnostních pracovníků 
- Formální stížnost 
- Přestupky 

- Kontakt na správní úřad 
 

   
 
Podobný leták vydává i sdružení spolkových zemí Gemeinde Ostrach (Merkblatt zur 

Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Festen und Veranstaltungen). 
 
Web: www.ostrach.de/fileadmin/user_upload/Ordnungsamt/feste_merkblatt.pdf  
 
Obsah: 
- Všeobecné poznámky 
- Termín schomážnění 
- Místo shromáždění 
- Ochrana mladistvých 
- Koncesované činnosti (prodej alkoholických nápojů) 
- Správná manipulace s potravinami 
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- Odpovědnost a pojištění 
- OSA 
- Ochrana ovzduší 
- Požární ochrana 
- Stany a jiné dočasné stavby 
- Reklama na akci 
- Omezení dopravy 
- Parkování 
- Sanitární zařízení 
- Plánované využití veřejných prostranství 
- Bezpečnost a pořádek 
- Zvířata 
 

 
 
 
Doporučení k pořádání pouliční akce publikované jinými aktéry 
 
Webová stránka Sousedská síť (Netzwerk Nachbarshaft) nabízí jednoduchá praktická 
doporučení pro pořádání pouličních festivalů (Straßenfeste) v sousedství. 
 
Web: www.netzwerk-nachbarschaft.net/home/45-checklisten/82-checkliste-strassenfeste.html 
 
Obsah: 
- Milí sousedé – nyní budeme slavit? 
- Kdo je členem výboru festivalu? 
- Od hudby ke kabaretu – program zábavy 
- Program pro děti 
- Předávání ocenění 
- Financování – prostřednictvím vstupu nebo prodejních stánků 
- Získat povolení od města a policie 
- Pozvánka: „Milí sousedé! Slavíme ...“ 
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- Kde jíst 
- A co po festivalu? 
 
 
 

 
 
  

Lokální sdružení politické strany SPD nabízí check-list pro organizaci pouliční sousedské 
slavnosti Nápady a check-list pro organizaci pouliční slavnosti (Ideensammlung und 
Checkliste für die Organisation von Straßenfesten). Check-list má podobu otázek, na které by 
si organizátoři měli v průběhu přípravy odpovědět. Vedle check-listu pomocnou ruku při 
organizaci pouličního festivalu: "Na naší internetové stránce www.spd-bomlitz.de naleznete 
kontaktní osobu, která Vám při pořádání pouličního festivalu ráda poradí".  
 
web: http://spd-bomlitz.de/imperia/md/content/bezirknord-niedersachsen/bomlitz/20051228_stra_enfest___ideensammlung.pdf 
 
Obsah: 
- Úvod 
- Celkový plán 
- Stoly, židle a střecha nad hlavou 
- Jídlo a pití 
- Hudba a tanec 
- Hry pro děti 



25 

 

- Hry pro dospělé 
- Úklid a zbytky jídla 
- Příští pouliční festival 

 
Na poslední stránce je tabulka připravená pro zapsání úkolů, které při přípravě festivalu 
budou mít jednotlivé rodiny. 
 
 

 



26 

 

 

Doporučení pro uspořádání protestních akcí 
http://manuals.sozialebewegungen.org/aktionen/ 
 
Internetová stránka ke knize vydané pod titulem Příručka pro nasazení webu 2.0 (Handbuch 
für den Einsatz von Web 2.0) nabízí pod titulem Akce ve veřejném prostoru praktická 
doporučení, jak efektivně uspořádat akční protestní akci ve veřejném prostoru. 
 
Titul  
Od nápadu, konceptu, definice cílové skupiny a výběru motivovaných spolupracovníků přes 
komunikaci a přípravu na různé scénáře a krizové situace v průběhu akce včetně jednání s 
policií po další využití akce v komunikaci na Internetu.  
 

 
 
 
Perth & Kinross: Mobilní toalety pro komunitní ve řejné akce  
www.pkc.gov.uk/article/2749/Organising-outdoor-events  

Stránky města (Perth & Kinross Council > Planning and the environment > Parks, gardens 
and open spaces > Organising outdoor events) nabízejí návod na 
organizaci venkovních akcí. K dispozici jsou např. mapy všech 
dostupných lokalit, ceník za pronájem pro komerční účely, formuláře 
k podání žádostí (www.pkc.gov.uk/article/2749/Organising-outdoor-
events).  

Město nabízí organizátorům podporu mimo jiné v podobě zapůjčení 
mobilních toalet – přímo na stránkách je opět k dispozici formulář 
žádosti (www.pkc.gov.uk/article/2606/Mobile-Toilets-for-Community-
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Events). Toalety mohou být zapůjčeny na nekomerční akce (pokud akce generuje zisk, musí 
být tento použit na charitu nebo komunitní účely), na dobu 2 hodin až 2 dnů. Nabídku je 
možné využít maximálně dvakrát ročně. 

Na webových stránkách města lze také nalézt informace k možnostem pořádat BBQ 
v podstatě všude, kde to není výslovně zakázáno z bezpečnostních důvodů 
(www.pkc.gov.uk/article/2490/BBQs-and-picnics)  

 

Montreal: Organizace kulturní události ve veřejném prostoru 
 
http://ville.montreal.qc.ca/culture/en/parades-and-other-non-cultural-events 
 
Stránky města nabízejí podrobný návod na organizaci různých typů akcí. K dispozici jsou on-
line i všechny žádosti o potřebná povolení (ve francouzštině).  
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Kulturní festivaly nebo akce 
„Bureau des festivals et des événements culturels“ nabízí Montrealské kulturní komunitě 
specializované služby v oblasti managementu kulturních festivalů a událostí. Kromě toho 
poskytuje organizátorům a kulturním sdružením také grantovou podporu (podrobnosti 
k možnosti žádat o podporu viz http://ville.montreal.qc.ca/culture/en/festival-and-cultural-
event-support). Úředníci pracují v úzké spolupráci s pořadateli s cílem využívat veřejné 
prostory ideálním způsobem. Ročně poskytují zaměstnanci kanceláře poradenské zázemí cca 
100 velkým kulturním událostem. Jako službu na klíč jsou schopni poskytnout také řízení 
velkých veřejných setkání a outdoorových uměleckých aktivit. 
 
Průvody, demonstrace a jiné ne-kulturní akce 
Město události tohoto typu považuje za obohacující, generující sociální a ekonomické 
benefity a zvyšující přitažlivost města. Ve městě sídlí celá řada organizátorů, kteří investují 
svou energii a nadšení do městského veřejného prostoru. Město Montreál (radnice) hraje 
v této oblasti také velmi důležitou roli – poskytuje technickou, logistickou a v některých 
případech i finanční podprou. 

Pokud se někdo chystá organizovat celoměstsky (případně celostátně) významnou akci, je mu 
na stránkách města k dispozici jednak potřebný formulář – Žádost o konání veřejné akce 
(2stránková, ve francouzštině - 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/evenements/demande_tenu
e_evenement_public_2016.pdf), jednak 9stránkový Průvodce pro organizátory. V žádosti je 
třeba zdůvodnit, v čem je daná akce přínosná pro město a jeho obyvatele. Průvodce pak 
obsahuje rady typu jak rozpoznat, zda se v tom konkrétním případě jedná o veřejně 
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prospěšnou aktivitu, jak získat potřebná povolení, na 
koho se obrátit a jak postupovat, jaké jsou povinnosti 
pořadatelů, jaké požadavky jsou kladeny na zábory 
veřejných prostor (parkování, první pomoc, uzavření 
silnic, apod.), jaká regulace se týká prodeje potravin, 

konzumace alkoholu, či rady 
k technickému zázemí – jak 
instalovat konstrukce stanů, kde 
jsou dostupné elektrické 
přípojky, kanalizace, apod.). Celý 
průvodce je ke stažení na 
stránkách města (ve 
francouzštině, 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/evenements/guide_du_pro
moteur.pdf  

Konzultace ke klíčovým oblastem (právní regulace, technické zázemí, logistika, bezpečnost 
návštěvníků apod.) poskytuje organizátorům také příslušný městský odbor. Město slibuje i 
podporu a pomoc se získáním všech potřebných povolení. 

V případě zájmu o organizaci malé akce lokálního charakteru 
(např. párty pro váš blok), jsou zájemci odkázáni na příslušnou 
městskou část.  

 
 
Sportovní akce 
Postup při organizaci a podpora ze strany města je v zásadě identická s „ne-kulturními“ 
veřejnými akcemi  
 
Organizace akce šetrné k životnímu prostředí 
Pokud máte jakožto organizátor zájem minimalizovat dopady vaší 
akce na životní prostředí, nabízí vám stránky města asistenci i v této 
oblasti. K dispozici je jednak přehled efektivních způsobů, jak 
zajistit, aby vaše akce byla ekologicky šetrná (Kontrolní seznam 
pro pořádání ekologicky šetrné události, ve francouzštině, 
obsahuje témata jako doprava, nákupy, atd.) 
jednak Průvodce redukce odpadu při pořádání veřejných akcí. 
(oba dokumenty dostupné na stránkách města, 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,112081575&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Brusel: Organizace veřejných akcí 

Město Brusel publikuje na svých stránkách 
informace k tomuto tématu ve francouzštině, 
nicméně nabízí relativně dobře použitelný 
automatický překlad do angličtiny.  

K organizaci nejrůznějších akcí a veřejných 
událostí je možné využívat veřejné prostory 
města, je nicméně potřeba mít k tomu povolení. 
Vyplněnou žádost (Event permit application 
form, 8 stránek, v angličtině, viz 
www.brussels.be/artdet.cfm/docvJhH62hWSM8=) 
musí město obdržet minimálně 6 týdnů před 
konáním akce. 

Město Brussel nabízí organizátorům pomoc 
např. se zajištěním pódií, stanů, židlí, plotů 
apod. Konkrétní podmínky se liší akci od akce, 
v závislosti na momentální dostupnosti a 
charakteru akce. Bližší informace poskytují 
zaměstnanci města. 

 

V jiném režimu povolování pak probíhá organizace demonstrací. Žádost o povolení je třeba 
odeslat na policii nejpozději 10 dnů před plánovaným konáním. O udělení povolení rozhoduje 
na základě žádosti starosta.  

On-line formulář žádosti (ve francouzštině, viz http://manifestation.polbru.be/) obsahuje 
následující položky: 

- Jméno, adresa, telefonní číslo organizátora 
- Téma akce 
- Datum a čas zahájení 
- Plánovaná trasa 
- Místo a čas ukončení, příp. rozpuštění akce 
- Informace o organizaci dalšího průběhu po ukončení 

akce (pokud je to relevantní) 
- Očekávaný počet účastníků a příp. automobilů 
- Disciplinární opatření zajištěná organizátory 

Pokud cokoliv z tohoto chybí, žádost je zamítnuta. 
Povolení také nebude uděleno na konání demonstrací 
ve vymezené „neutrální zóně“ a na některých dalších 
místech pak není možné pořádat demonstrace 
specificky v sobotu dopoledne. 
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Bradford 

Pokud chcete v Bradfordu organizovat veřejnou akci, včetně např. menší sousedské akce, 
máte možnost pozvat na ní starostu, a to přímo na webových stránkách města: 

 

www.bradford.gov.uk/your-council/the-lord-mayor/inviting-the-lord-mayor-to-your-event/  
 
 
Webové stránky města nabízejí také průvodce pro místní obyvatele, nazvaného „Buďte 
přátelští ke svým sousedům“ (Be neighbourly - a guide for Bradford district residents). 
Cílem města je podporovat sousedské vztahy a minimalizovat tak pocity samoty, a to zejména 
v zimních měsících. Účinným způsobem boje s izolací je organizace a zapojení se do 
drobných sousedských aktivit 
www.bradford.gov.uk/your-community/be-neighbourly/be-neighbourly-a-guide-for-bradford-
district-residents/  
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Na závěr této části ještě jedna ukázka z Bradfordu, která už tematicky spadá do následující 

kapitoly:   
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Ve městě vznikl v roce 2012 zajímavý městský park, který 
byl oceněn The Academy of Urbanism v kategorii The 
Great Place. Radnice byla oceněna mimo jiné i za to, že se 
myšlenky na realizaci nevzdala ani v době velmi 
komplikované ekonomické situace města.  
 
Park má velmi široké využití, navštěvují ho jak starší lidé, 
tak rodiny, zaměstnanci okolních kanceláří, mládež, 
studenti, turisti. Hlavním prvkem celého parku je voda, 
která funguje v řadě různých kontextů a vytváří nekonečné 
množství různých efektů.  
 
Město se drží velmi zpátky, pokud jde o zásahy do provozu 
parku – zasahuje v zásadě jen tehdy, pokud se objevuje 

chování zásadně ohrožující 
zdraví návštěvníků nebo 
zařízení parku. Program akcí v parku se průběžně vyvíjí a 
postupně se daří naplňovat ambici, aby se – v dobrém slova 
smyslu –místní mohli cítit jako „turisté ve vlastním městě“.  
 
Více informací viz www.academyofurbanism.org.uk/city-park/ 
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Kampaně a konkrétní realizace (participativních) úprav veřejných prostranství 
 
Chicago: Kampaň Placemaking in Chicago 

 

Chicagská nevládní nezisková organizace Metropolitan Planning 
Council (www.metroplanning.org/) realizovala ve spolupráci s již 
dříve zmíněnou organizací PPS celoměstskou kampaň zaměřenou 
na tvorbu veřejných prostranství (www.placemakingchicago.com/). 
Hlavním prvkem kampaně byla publikace A Guide to 
Neighborhood Placemaking in Chicago 
(www.placemakingchicago.com/downloads/) a na ní navázané 
webové stránky www.placemakingchicago.com). 

Publikace, kterou se podařilo široce distribuovat, radila místním 
komunitám jak hodnotit veřejné prostory a jakým způsobem 
motivovat místní podnikatele a zastupitele, aby se zapojili do jejich 
zkvalitňování. Popisuje jednotlivé dílčí fáze, jimiž je třeba projít, 
nabízí příklady již realizovaných opatření v Chicagu. Součástí 
nabízených materiálů jsou i nejrůznější pracovní listy a praktické 
návody, např. jak vést skupinové diskuse nebo provádět 
pozorování aktuálního způsobu užívání veřejných prostor (viz 
www.placemakingchicago.com/downloads/).  
 
 
Do-it-Yourself Checklist 
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V jednotlivých projektech, realizovaných v rámci kampaně, byl užíván mimo jiné i dříve 
popsaný koncept Power of 10+. Příklad jednoho z výstupů: 
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Celá kampaň byla zahájena dvoudenním školením určeným jednak místním obyvatelům 
(zejm. vůdčím osobnostem místních komunit, aktivním místním obyvatelům a 
administrátorům programu Special Service Area1, jednak zástupcům města (např. 
pracovníkům odpovědným za správu parků, pracovníkům dopravního odboru, odboru 
územního plánování, zastupitelům atd.)). Úvodní školení se zaměřovalo zejména na techniky 
tvorby konsensu a hledání – často nepravděpodobných – partnerů plánovaných projektů. 
Během prvního dne vytvořili „místní“ účastníci školení seznam překážek, které podle jejich 
názoru brání spolupráci s městem, druhý den byl tento seznam prezentován zástupcům města. 
 
V současné době je nadále možné připravovat vlastní projekty a čerpat inspiraci z již 
realizovaných (viz webové stránky www.placemakingchicago.com.) Je také možné se 
zúčastnit školení „Placemaking 101“, které zdarma organizuje Metropolitan Planning 
Council. Ta se zároveň snaží nadále propagovat kampaň a zviditelňovat realizované projekty 
např. skrze jednorázové veřejné akce či soutěže o finanční odměnu pro vybrané realizované 
projekty.  
 
 
Vídeň: Místní Agenda 21  
 
Lokale Agenda 21 Wien / Místní Agenda 21 Vídeň (dále LA21) 
 
Navazuje na model udržitelného života ve městě. Místním obyvatelům a obyvatelkám nabízí 
různé způsoby, jak zlepšit kvalitu života v jednotlivých městských částech i sousedství a jak 
se účastnit na rozhodování o velkých i malých věcech. Nabízí profesionální podporu 
spolupráce obyvatel a obyvatelek, vedení městských částí a magistrátu Vídně. Soustředí se 
na následující úkoly: 
- Mobilizace obyvatel a obyvatelek k participaci na LA21, 
- Aktivní vytvář ení různých podob participace, 
- Podpora realizace projektů ve věcné a organizační rovině, 
- Zprostředkování nezbytných kontaktů na magistrát Vídně. 
 
Má podobu sdružení (Verein). 
 
V roce 1998 spuštěn pilotní projekt v jedné městské části, v 2002 městskou radou schválen 
organizační model pro celou Vídeň, v 2010 je LA21 součástí koaliční smlouvy, 2012 
schvaluje městská rada rámec pro další rozvoj LA21 ve Vídni. 
 
Tři úrovně řízení: 
- Správní rada je rozhodovacím orgánem sdružení a skládá se ze sedmi osob. Předseda je 

radní ze skupiny městského rozvoje, dopravy, ochrany klimatu, energetiky a účasti 
veřejnosti. Dalšími členy jsou zastupitelé městské rady ze všech politických stran. 
Rozhoduje o věcném a finančním rámci sdružení. 

- Centrální kancelář zajišťuje každodenní provoz a koordinaci. To zahrnuje úkoly kontroly 
a finančního řízení, spolupráci s partnerskými společnostmi, starosty městských částí a 
oddělení magistrátu Vídně, koordinaci předávání znalostí a publicity. 

- Kanceláře v městských částech. Na programu nyní participuje 7 z 23 městských částí 
Vídně. 

                                                      
1 skrze tento program přispívá město na rozvoj jednotlivých disktů, v oblastech jako např. údržba a zkrášlování 

ulic, rozvoj obchodu, propagace dané oblasti, organizace veřejných akcí, bezpečnost, atd. Město na tuto činnost 

obyčejně najímá některou z mísních neziskových organizací 
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Tři programy LA21: 
- Činnost kanceláří v městských částech Vídně. 
- Grätzloase: Program zaměřený zapojení obyvatelů a obyvatelek Vídně do vytváření 

volného prostoru na veřejných prostranstvích (blíže představen níže). Spuštěno v roce 
2015. 

- ELLA : Podporuje pět projektů, které v roce 2013 vyhrály soutěž. Projekty budou 
ukončeny v roce 2016. 

 
Financováno z rozpočtu magistrátu Vídně a z rozpočtů městských částí. 
 
Webové stránky (www.la21wien.at) mají strukturu: 
- O nás: Co děláme / Kdo jsme / Naše poslání / Kontakt. 
- Aktuální : Kalendář / Blog / Videa. 
- Projekty: Seznam realizovaných projektů. 
- Městské části: Odkazy na stránky kanceláří v jednotlivých městských částech. 
- Grätzloase: Odkaz na webovou stránku projektu. 
 

 

 

Kanceláře LA21 v městských částech 
Sedm participujících městských částí (z celkem 23 městských částí Vídně). 
 
Kanceláře v zapojených městských částech mají vlastní webové stránky (doména prvního 
řádu), které jsou postaveny na jednotné šabloně. Obsah stránek: 
- Výzva ke spolupráci, 
- Seznam realizovaných projektů, 
- Kalendář projektů, 
- Kontakty. 
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Úkoly kanceláře: 
- Vytváření informačního toku ve smyslu přímé komunikace mezi obyvateli a 

obyvatelkami městské části, politiky a experty 
- Poradní funkce v oblasti podpory a zdrojů pro projekty LA21 
- Procesní podpora projektů LA 21 v podobě přijímání a posuzování projektů a doporučení 

radě městské části, které projekty by měly být realizovány 
 
Dvoustupňové řízení: 
- Kontrolní skupina, 
- Tým kanceláře, který má v popisu činností mj.: vedení kanceláře, vedení projektu, 

zapojování obyvatel a obyvatelek, síťování, moderátor v jazyce menšin. 
 

    

    

    
 

Grätzloase 
www.grätzloase.at 

Pozn. k názvu: Grätzl = neoficiální sousedství několika bloků ve Vídni, Oase = oáza. 
 
Inciativa Grätzloase se zaměřuje na podporu akcí typu parkletu nebo komunitní zahrady. 
Jejím zřizovatelem je Lokale Agenda 21 Wien, podporována je Magistrátem Vídně.  
 
Jádra fungování: 
- Komunikace konceptu i realizovaných projektů, 
- Finanční fond, 
- Komise posuzující projekty, 
- Podpora při získávání potřebných povolení. 
 
Webové stránky mají strukturu: 
- Start: Přestavení 
- Přihláška: Online a ke stažení 
- Aktuální 
- Akce 
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- Časté otázky 
- Kontakt 
- Pro tisk 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Představení: 
- START: Parkoviště jako parklet? Silnice jako tělocvična nebo jako nejdelší stůl ve městě? 

Máte nápad na kreativní akci, která oživí veřejný prostor? Společně to můžeme realizovat a 
proměnit prostor ve městě! 

- CO? Akce, které otevírají nové možnosti, jak prostor města společně využívat, zapojuje 
další obyvatele města, podporuje společný život, je kreativní, není orientovaný na zisk a je 
realistický. 

- KDO? Všichni Vídeňáci a Vídeňačky, kteří chtějí dohromady s ostatními prosadit 
kreativní akci ve veřejném prostředí. Máte dobrý nápad nebo jste již v nějaké skupině nebo 
spolku? Zváni jsou také vzdělávací skupiny jako školy a školky nebo místní podnikatelé. 

- JAK ? Vyplnit přihlášku na webových stránkách. Ve stanovený termín komise vybere 
akce, které budou podpořeny. 
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- MY: My vás budeme podporovat: Finanční podpora až 4000 euro (ve výjimečných 
případech 8000 euro), Poradenství ve vývoji projektu a získávání povolení, V propagaci 
akce. Vy jste odpovědní za: Plánování a organizaci akce, Získání spolupracovníků, 
Zakoupení a finalizaci potřebných materiálů a vybavení, Propagaci akce, Realizaci akce. 

 
 
Přihláška je v podobě on-line formuláře (www.grätzloase.at/einreichformular.html); je 
možné si ji také stáhnout v pdf pro tisk. Má následující oddíly a pole: 
- Naše Grätzloase: Název / Kde (adresa) / Kdy (datum, čas od-do) 
- Kontakt: Jméno / Příjmení / Telefon / E-mail / Adresa / V našem týmu je (kdo jsme? 

ostatní členové, spolek, organizace, škola) / Spolupracující partneři jsou 
- Detaily: Cíl (max. 750 znaků; čeho chceme dosáhnout) / Cílová skupina (max. 500 

znaků; koho chceme naší akcí oslovit? kdo by se měl účastnit?) / Popis (max. 1500 znaků; 
jak by měla naše grätzloase vypadat? co by se u ní 
mělo odehrávat?) / Co máme (max. 750 znaků; bereme 
si na starost následující záležitosti…; máme následující 
materiální a další zdroje…) / Co potřebujeme (max. 
750 znaků; potřebujeme následující know-how, sítě, 
partnery) / Celkové náklady v EUR / Krytí náklad ů 
(kryjeme naše náklady v oblasti organizace, materiálu, 
dobrovolnické práce a dalšího) / Příloha 

- Akceptování podmínek účasti / Akceptování podmínek 
ochrany osobních údajů 

 
 
Příklady realizovaných akcí: 
Pozn.: V některých případech se de facto jedná o rozšíření prostoru galerie, papírnictví nebo 
školy do veřejného prostoru. Nejde o přímou komercionalizaci, ta by ostatně byla v rozporu 
s podmínkami programu, nicméně parklet je vytvořen a využíván v souladu se zájmy 
realizátorů (blízké odpočinkové místo, rozšíření pracovního prostoru, PR komunikace, 
bezpečná zóna). 
 
 
Kronngarten 
- Motto: „Volný prostor, který může být užíván bez konzumu.“ 
- Umístěna před Hiterland Galerie (www.hinterland.ag/galerie/) na místě podélného 

parkování (9 x 2,5 m) 
- Realizováno spolkem zájemců o umění  Hinterlan  
- Financováno z darů, rozpočet 500 euro 
- Otevírací doba: čtvrtek a pátek 15 - 19 hodin, sobota 11 - 15 hodin; od 1. května do 30. 

září nepřetržitě s respektem k nočnímu klidu od 22. hodiny 
- Web: www.krongarten.at 
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NoMoneyZone 
- Motto: „Místo pro bezplatnou výměnu věcí a služeb.“ 
- Web: www.viennashares.org 

 

 

 
 
 
Sous-bois tropical 
- Stojí před stejnojmenným papírnictvím.  
- Návštěvníci si mohou vytvořit vlastní pohlednice. 
- Web: http://sous-bois.at 
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Sitzkasten (krabice na sezení) 
- Motto: Místo pro setkávání, diskuse, výstavy, dílny. 
- Umístěno před stejnojmenným uměleckým prostorem. 
- V roce 2015 se zakladatel Sitzkasten Sterfan Voglsinger a jeho kolegové dohodli, že 

přes sídlem svého podniku vybudují parklet. Stefan Voglsinger k tomu říká: "Pro nás je 
Sitzkasten na jednu stranu rozšířením pracovního prostoru, na stranu druhou zde 
pořádáme koncerty, výstavy a performance.“ Členka sdružení Teresa Schwind dodává: 
„Čas od času zde sedí děti a také poskakují na nábytku, lidé z domu si zde na chvíli 
odkládají nákupy. Většina říká super, že jste to tak udělali, a ptají se, zda si zde mohou 
sednout, aby nabrali dech." (Zdroj: Malé zahrady na velkých ulicích.  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/museum_in_wien/838454_Kleine-
Gaerten-auf-grossen-Strassen.html)  

- Web: https://setzkastenwien.at 
 

 

 
 
 
Suesse Naschhecke (Sladká zahrádka) 
- Motto: „Komunitní sousedská zahrada.“ 
- 2-3 truhlíky postavené na betonové dlažbě. 
- Web: www.agendadonaustadt.at/projekte-detail/naschhecke-fuer-die-nachbarschaft.html 
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Fit&Faul durch den Sommer mit Josef und Josefine (Fit & líný v průběhu léta s 
Josefem a Josefínou) 
- Bezplatné cvičení ve veřejně přístupném parku. 
- Web: https://agenda-josefstadt.at/termin/fit-faul-durch-den-sommer-mit-josef-josefine-qigong-2/ 

 

 

 
 
 
Bretllgarten 
- Parket je pokryt zelení, nabízí možnost si sednout a je otevřený všem. 
- Je postavený před kancelářemi Wetouch. 
- Web: https://agenda-josefstadt.at/termin/fit-faul-durch-den-sommer-mit-josef-josefine-qigong-2/ 

 

 

 
 
 
Parklet Geblergasse 
- Spolek rodičů gymnázia zřídil ve spolupráci se školou a místními obyvateli parklet na 

místě dvou parkovacích míst přímo před školou. 
- Web: www.evgeblergasse.at/20160624-graetzeloase-bluehendehecke/ 
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Adams Garten 
- Motto: „Místo pro setkávání místních lidí.“ 
- Parklet založený na velkém množství zeleně. Boxy se zelení jsou umístěné i na 

chodníku. 
- Web: www.ivasus.com/adamsgarten/index.html 

 

 

 
 
 
Parkplatz? .... Spielplatz! (Parkoviště?....Hřiště!) 
- Motto: „Během čtyř letních nedělí bylo proměněno parkoviště na hřiště pro děti a místo 

pro setkávání místních lidí.“ 
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Schwenderkino 
- Letní kino provozované ve třech letních večerech. Pro tyto účely byl prostor vybaven 

reprodukčním zařízením a místy k sezení. 
- Web: www.facebook.com/schwenderkino/?fref=ts 

 

 

 
 
 
Klí čová oddělení Magistrátu Vídně 
 

Dvě povinná oddělení Magistrátu Vídně, žádost se podává na obě oddělení souběžně: 
- Oddělení organizace dopravy a technické záležitosti dopravy (MA 46 

Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten), které stanovuje a 
schvaluje technické podmínky pro realizaci akce. 

- Oddělení technických služeb, komunálních elektrických a plynových zařízení, požární 
prevence a organizace akcí (MA 36 Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche 
Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen). 
 

Doplňková oddělení Magistrátu Vídně, na která se žádost podává v případě potřeby: 
- Oddělení odpadového hospodářství, čistoty města, vozového parku (MA 48 

Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Fuhrpark), které poskytuje služby spojené s odpadem: 
komunální odpad, dopravní značky, toalety, stojany na kola, myčka nádobí. Některé služby 
jsou poskytovány zdarma, některé za úplatu. 

- Oddělení správy silnic a silničních staveb (MA 28 Straßenverwaltung und Straßenbau), 
které má být kontaktováno v případě komerčních akcí. 
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- Oddělení městské zahrady Vídně (MA 42 Wiener Stadtgärten) jsou kontaktovány v 
případě akce konané v parku. 

Jiné organizace, které jsou kontaktovány v případě potřeby: 
- Policie. 
- Vedení okrsku a Hospodářská komora Vídně, které jsou přizvány k řízení o povolení 

akce, 
- Dopravní podnik Vídně. 
 
 

 
  

 

 

 

 

Plzeň: Portál pro veřejný prostor.plzne.cz 
http://plzne.cz/ 

Portál pro veřejný prostor plzne.cz je platformou zastřešující různorodé projekty, které 
nespojuje pouze téma veřejného prostoru, ale zejména jejich cíle: učinit veřejný prostor 
demokratičtější, zpřehlednit jej např. pomocí zájmových map, vyhledávat jeho hodnoty a 
snažit se o to, aby nezanikly, mapovat potřeby a přání jeho uživatelů – tedy měnit veřejný 
prostor k lepšímu. Autorem projektů není jen jedna organizace - portál sdružuje celou řadu 
aktivních lidí i skupin. Portál byl vytvořen v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město 
kultury 2015. Úkolem portálu je zejména navazovat vztah s širokou veřejností i s odborníky a 
pomoci jim rozvíjet plzeňský veřejný prostor, a to zejména prostřednictvím participativních 
projektů, diskusí a blogu; mapovat stávající stav veřejného prostoru, architektury, umění 
apod. v Plzni včetně nerealizovaných projektů a vizí; poskytnout zázemí kvalitním projektům 
dalších organizací, které se věnují tématu veřejného prostoru. 

Dosavadní zkušenosti realizátorů shrnuje článek „V Plzni se už tři roky pěstuje veřejný 
prostor“ v časopise Smart Cities, jehož autorem je Marek Sivák, architekt a předseda spolku 
Pěstuj prostor (prosinec 2015, www.scmagazine.cz/casopis/04-15/v-plzni-se-uz-tri-roky-
pestuje-verejny-prostor?locale=cs). Podle Marka Siváka se jako klíčové ukázalo především 
posilování zájmu občanů o to, co se s jejich městským prostředím děje. Z tohoto důvodu byla 
vyhlášena otevřená výzva Pěstuj prostor, díky níž dostali místní možnost zapojit se do 
přemýšlení a plánování rozvoje veřejných prostranství i přímo do jejich úprav.   
 
„…Druhý ročník Pěstuj prostor výrazně posílilo spuštění grantové výzvy. I relativně malé 
peníze (obvykle 300–500 tisíc Kč na 8–10 projektů v ročníku) pomohly rozpohybovat 
plzeňskou komunitu. Na rozdíl od běžných grantových schémat mohli dosud nezkušení 
žadatelé své projekty pravidelně konzultovat a nemuseli se obávat, že kvůli drobné účetní 
chybě uhradí náklady ze svého. Z výzvy vzešel projekt Křížky a vetřelci, jehož iniciátoři 
po vzoru celorepublikové iniciativy Vetřelci a volavky mapují ve městě umění ve veřejném 
prostoru z období let 1968–1989, ale také starší díla a drobné sakrální památky. Po roce 
a půl fungování takto zmapovali více než 1 300 artefaktů a podařilo se jim objevit i několik 
zapomenutých skvostů, včetně ztracené plastiky od Karla Malicha v odhadované hodnotě 6–8 
milionů korun. Do výzvy se zapojili i plzeňští skauti: středisko Střela Plzeň v loňském roce 
realizovalo netradiční naučně-hravou stezku Českým údolím a skauti na Doubravce letos 
zatraktivňují okolí své klubovny prolézačkami a herními prvky pro veřejnost. O své nejbližší 
okolí se starají i lidé z komunitního centra Plzeň – Zastávka, kteří společně se sousedy 
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vyrábějí nádražní lavice, stojany na kola a knihovničky, nebo obyvatelé plzeňské části 
Roudná; ti už druhým rokem nezištně pečují o prostředí historických pramenů.“ 
 
Jedním z nejrozsáhlejších realizovaných podnětů v druhém ročníku se stala obnova bývalé 
městské plovárny. Tato realizace potvrdila již dříve zmiňovanou zásadu: 
 
„ Důležité je, aby po počátečním nasazení neklesla energie a pozornost upřená k místu. Každý 
znehodnocený a opuštěný prostor potřebuje být po určitou dobu animován, než se přirozeně 
začlení do mentální mapy veřejnosti, aby ta začala pravidelně přicházet i bez speciálních 
podnětů. Během léta se na plovárně obyvatelé setkávali s umělci u jídelních workshopů, 
opakovaně sem zavítala velká plzeňská cyklojízda, v rámci dobrovolnického festivalu se zde 
vyráběl mobiliář a herní prvky pro děti. Rekordní návštěvnost pět tisíc lidí za víkend zažila 
plovárna paradoxně v zimě, kdy se zapojila vlastním programem – nazvaným Lampiony nad 
plovárnou – do Festivalu světla. V letošním roce se tu konají kulturní i komunitní akce každý 
měsíc.“ 
 
Kodaň: Superkilen 
(speciální stránky parku: http://superflex.net/superkilen, popis projektu: 
www.superflex.net/tools/superkilen/image) 
 
V roce 2011 vybudovaný kodaňský městský park Superkilen je rozdělen do tří částí – 
Červené náměstí (věnovaný městskému životu s kavárnou, hudbou, sportem), Černý trh 
(klasické náměstí s fontánou a lavičkami) a Zelený park (park vhodný pro pikniky, sport, 
venčení psů) (The Red Square, The Black Market, The Green Park). Celková plocha parku je 
30 000 m2. V okolí parku žijí lidé pocházející z více než 60 různých zemí a park má být 
oslavou této národnostní diverzity (čtvrť Nørrebro je nejneklidnější čtvrtí Kodaně, místem, 
kde se odehrávají největší nepokoje, demonstrace a střety demonstrantů s policií). Při 
výstavbě parku nebyl použit běžný městský mobiliář, 
ale lidé z okolí byli požádáni, aby nominovali vhodné 
městské objekty (lavičky, koše, stromy, dětská hřiště, 
poklopy kanálů, značení atd.), které znají z 
různých měst celého světa. Vybrané objekty pak byly 
buď přivezeny přímo z míst původu, nebo byly 
vyrobeny jejich věrné kopie. Celkem je v parku 
umístěno více než 100 takovýchto objektů z více než 50 
různých zemí, včetně „československé lavičky“, známé 
zejména z filmu Krtek a lízátko. Podrobný popis objektů je možné najít na stránkách parku 
http://superflex.net/superkilen a v publikaci 
http://superflex.net/files/superkilen_objects_EN.pdf. 
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European Prize for Urban Public Space 
Zajímavý popis hlavních charakteristik a předností parku je možné najít na stránkách soutěže 
European Prize for Urban Public Space. Jednu z cen, které od roku 2000 uděluje Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona ve spolupráci s 6 dalšími předními institucemi z celé 
Evropy, získal Superkilen v roce 2012 (www.publicspace.org/en/works/g057-superkilen)  
 
 
Mezi dalšími oceněnými, v jejichž případě byl mezi přednostmi projektů zmíněn např. 
participativní přístup (zdola nahoru), spolupráce soukromé a veřejné sféry, samospráva a 
samostatná realizace místními (do-it-yourself), apod. jsou např.: 
 
 
- Sint-Jans-Molenbeek, Belgie: Multifunkční střecha  
www.publicspace.org/en/works/j202-structure-and-gardens/prize:2016 
Zvlaštní uznání poroty, 2016 

 
Čtvrť Molenbeek-Saint-Jean se potýká s řadou sociálních konfliktů, v poslední době se stala 
známou zejména díky teroristickým útokům v Paříži a Bruselu. Tato část města dlouhodobě 
postrádala nějaké centrum, místo, kde by mohla být utvářena kolektivní identita skrze nějaké 
smysluplné aktivity. Zároveň se tu ale nachází řada míst, které by se pro tyto účely daly 
využít – jedním z nich byl i dvůr, ohraničený z jedné strany školou, z druhé kostelem, z třetí 
bytovým domem. Zvažováno bylo několik různých způsobů jeho využití, včetně možnosti 
vytvořit zde malé zahrádky.  
 
Nakonec ale vyhrála myšlenka zastřešení plochy, která slibovala nejširší možné využití na 
nejrůznější sousedské aktivity. Střechu tvoří betonová deska o rozměrech 15 m na každé 
straně. Ve střeše jsou tři otvory, které jednak umožňují průnik světlu, jednak jimi mohou 
prorůstat již vzrostlé stromy. Podpěrné sloupy jsou záměrně umístěny nikoliv v rozích, ale 
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uprostřed jednotlivých stran střechy. Monumentalita stavby má evokovat „axiální přísnost“ 
budov Mies van der Roha a „kontrastovat s jednoduchostí okolních zdí, což dodává zahradě 
dekadentní kouzlo“.  
 
Plocha je nyní využívána pro celou řadu aktivit – koncerty, trhy, dětské workshopy, grilování, 
divadelní a filmové projekce atd. Díky tomu všemu se daří naplňovat základní cíl, s nímž byl 
celý projekt realizován – dát místní možnost potkávat se „pod jednou střechou“.  
 
 
 
- Magdeburg, Německo: Knihovna pod otevřeným nebem  
www.publicspace.org/en/works/f084-open-air-library  
Vítěz 2010  
 
Sociálně vyloučená oblast v bývalém Východním Německu 
řeší problémy typické pro tyto lokality. Mezi ně patří i 
nedostatek kvalitních veřejných prostor. Na místě zbourané 
budovy místní knihovny byla v roce 2005 zahájena realizace 
experimentu v urbánním plánování nazvaném „City in trial“, 
jehož cílem bylo posílit sociální vazby v dané lokalitě. Byli 
přizváni profesionální poradci a zahájen široký participativní 
proces. V zorganizované sbírce se sešlo více než 20 000 knih 
a bylo připraveno několik návrhů budoucí open-air knihovny. Za pomoci stovek bas piv se 
pak podařilo vytvořit na místě model vítězného návrhu v měřítku 1:1. V této provizorní 
konstrukci proběhl dvoudenní festival čtení a poezie.  
 
Úspěch této akce vedl k tomu, že se podařilo získat z vládního rozpočtu prostředky na 
výstavbu trvalého objektu. K jeho stavbě byly využity recyklované kusy budovy bývalé 
knihovny. Knihovna se skládá ze zdí skrývajících regály na knihy, zelené plochy, kde se dá 
posedět a číst. Ve vyvýšené části se pak nachází kavárna a jeviště, kde hraje divadlo místní 
základní škola, konají se veřejná čtení a koncerty začínajících kapel. 
 
Knihovna je otevřena 24 hodin denně, spravována místními, kteří si půjčují a vrací knihy bez 
jakéhokoliv evidenčního systému. Knihovna je nadále plně funkční, a to přesto, že byla – 
věrna drsnému okolí svého působiště - již několikrát poničena vandaly.  

 
 

 

 

Původní vzhled lokality
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- Kyjev, Ukrajina: Zahrada „Heavenly Hundred"  
Zvlastní uznání poroty, 2016 
Prázdný pozemek byl transformován do památníku 
obětí tzv. euromajdanu. Nejedná se o tradiční 
neživý a „neproduktivní“ památník. Místo funguje 
na každodenní bázi jakožto komunitní zahrada. 
 
www.publicspace.org/en/works/j308-
%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80-
%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97-
%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96/prize:2016  
 
 
 
 

- Valenje, Slovinsko: Rekonstrukce zelených ploch ve čtvrti Gorica 
www.publicspace.org/en/works/h250-prenova-javnega-prostora-z-udarniskim-delom 
Obyvatelé sídlištního bloku zrenovovali díky dobrovolnické práci zanedbanou zelenou plochu 
mezi domy. Realizace byla pilotním projektem městského programu ReNewTown, jehož 
cílem je zapojovat obyvatele do zkvalitňování místních veřejných prostor. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Arbúcies, Španělsko: „Kolaborativní“ skatepark "Sk8+U" 
https://translate.google.com/#en/cs/skate%20park 
Skupina mladých lidí se zorganizovala ve snaze prosadit a společně vybudovat skatepark. 
Celá příprava probíhala participativním způsobem. V procesu byly testovány mimo jiné i 
možnosti „kolaborativního“ designu či fungování sdílené samosprávy celého parku. 
Recyklovatelná konstrukce parku byla vybudována podle vlastního návrhu.  
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New York: Obnova Newyorských ulic 
 
V roce 2005 byla spuštěna kampaň New York City Streets Renaissance. Původně 
grassrootová aktivita vyústila ve významné změny v oblasti dopravní politiky města a přinesla 
zásadní novinky do Newyorských ulic – a to v průběhu několika málo let. 
 
Původním cílem kampaně bylo vytvořit efektivní advokační 
strategii pro pěší a cyklodopravu a vytvořit silnou sdílenou 
vizi živých a příjemných newyorských ulic. Na přípravě se 
podílely organizace PPS (výše zmíněná), The Open 
Planning Project (TOPP) a Transportation Alternatives 
(TA). Celou kampaň zahájila hojně navštěvovaná výstava 
vizualizací možných podob ulic a náměstí. Byly 
zorganizovány diskuse s klíčovými osobnostmi, představeny 
komunitní způsoby práce PPS při plánování a realizaci 
transformačních projektů. 
 
Tyto úvodní aktivity vzbudily pozornost a v podstatně záhy 
byla zahájena realizace prvních pilotních projektů (vůbec první realizace byla v oblasti 
Broadwaye). New York City Department of Transportation spustil program Public Plaza, 
který se stal součástí širší iniciativy Mayor’s PlaNYC, v jejímž rámci se starosta zavázal 
vybudovat alespoň jedno nové kvalitní veřejné místo v každém z 59 městských obvodů. 
 
V následujících dvou letech pak proběhly rozsáhlé participativní plánovací procesy 
(placemaking processes) a realizace v celé řadě čtvrtí (např. Times Square, 9th Avenue in 
Hells Kitchen, the Meatpacking District, Columbus Avenue, Petrosino Square, Allen Street in 
Manhattan, Grand Army Plaza, Bedford Avenue, Myrtle Avenue, and North Flatbush Avenue 

in Brooklyn, and Jackson Heights Play Street 
and Jamaica in Queens). Zároveň byly 
realizovány i další aktivity, zejména 
advokační, směrem k politické reprezentaci i 
široké veřejnosti. Výsledkem je, že původně 
grassrootové myšlenky a idee se staly 
součástí oficiální politiky města, řada 
bývalých zaměstnanců zakládajících 
organizací dnes pracuje pro New York City 
Department of Transportation. Organizátoři 
se dnes snaží realizovat obdobné aktivity 
v nízkopříjmových čtvrtích a také jiných 

městech, či spolupracovat s univerzitami na dalším výzkumu v této oblasti.  
 
V současné chvíli je program realizován New York City Department of Transportation (DOT) 
pod názvem „NYC Plaza Program“ (www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/nyc-plaza-
program.shtml). Město ho prezentuje jako projekt, v jehož rámci se ve spolupráci s řadou 
dalších organizací snaží přetvářet doposud nevyužívané plochy v živá veřejná místa.“ 
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Oprávněné organizace mohou žádat o dotaci na tvorbu nových prostranství. Upřednostňována 
jsou taková místa a čtvrti, kde kvalitní otevřené prostory aktuálně chybí a takoví žadatelé, 
kteří jsou ochotní a schopní sami udržovat nově vzniklá místa „živá“. Oprávněnými žadateli 
jsou takové organizace, které působí v New Yorku a sídlí (nebo cílí svou činnost) poblíž místa 
plánované realizace. 

V případě podpory projektu financuje DOT designový návrh a vlastní výstavbu nového 
prostranství. Možné vybavení může zahrnovat stoly a posezení, stromy, rostliny, osvětlení, 
stojany na kola, pítka a také umělecké objekty. Vedle toho poskytuje DOT také podporu při 
využívání participativních metod při přípravě návrhu. Naopak příjemci grantu jsou 
zodpovědní za přesah realizace směrem do místní komunity; spoluúčast při přípravě 
designového návrhu, zejména zajištění vstupů od místní komunity; dlouhodobý finanční plán 
správy prostranství; pojištění; údržbu prostranství (příjemce uzavře smlouvu s DOT o údržbě 
a úklidu), dlouhodobý program aktivit (očekává se, že příjemce zajistí program, který se bude 
na prostranství odehrávat – může zahrnovat např. kulturní akce, trhy, dočasné umělecké 
instalace a výstavy, hudba, tanec apod.). DOT je oprávněn provádět na místě kontrolu plnění 
těchto povinností ze strany příjemce. 

DOT se snaží Plaza Program propagovat, kde se dá. Vedle využití klasických masmédií a 
sociálních médií organizuje také informační schůzky v jednotlivých čtvrtích a prezentuje 
projekt samosprávám a úřadům jednotlivých městských částí. Kontaktuje také ekologické, 
kulturní, zdravotní a další nevládní organizace, včetně např. organizací podporujících rozvoj 
místního obchodu. DOT také organizuje „public visioning workshops“, které jsou otevřené 
všem. Jejich cílem je vytvářet základy pro budoucí návrhy designu veřejných prostranství. 

Jednotlivé žádosti jsou hodnocené ve vztahu k prioritám, které město v této oblasti má. Patří 
mezi ně např. absence otevřeného veřejného prostoru v dané lokalitě, míra komunitního 
charakteru předloženého projektu (přesah do komunity, šířka podpory v místě realizace, atd.), 
konkrétní umístění (přiměřenost okolí, hustota obyvatelstva a dopravy, bezpečnost atd.), 
organizační kapacita a schopnost zajistit dlouhodobou udržitelnost (včetně organizace 
kulturního programu) atd. 

Podporu v místě organizace musí žadatelé doložit minimálně 8 písemnými vyjádřeními 
podpory od místních stakeholderů, např. majitelů přilehlých pozemků a podniků, zástupci 
veřejných institucí (např. kostelů, škol), volených zastupitelů, neziskových organizací, 
sousedských spolků a místních obyvatel. 
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Bratislava: Participativní rozpočet 
http://pr.banm.sk/liferay/aka-je-schema-pr 
 
Participativní rozpočtování využívá dnes jako jeden ze způsobů aktivizace sousedských 
vztahů a oživování veřejných prostranství celá řada radnic. Bratislavu zde uvádím zejména 
proto, že jeden ze dvou pilířů tamního participativního rozpočtu tvoří projekty, které nejsou 
místními komunitami pouze navrhované, ale (v zásadě) kompletně také realizované. Vedle 
toho je na tomto konkrétním příkladu zajímavé, že při rozhodování o projektech hraje vedle 
tradičního hlasování poměrně významnou roli také „rokování“, diskuse (ve slovenštině 
„verejné zvažovanie“). Více informací viz http://pr.banm.sk/liferay/aka-je-schema-pr  
 
 

Ako to celé funguje? 
Zapojiť sa do procesu PR možno niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchším je mať nápad a podeliť 
sa s ním. Stačí len ponúknuť vlastný podnet, nápad, alebo sťažnosť vyplnením dotazníka, ktorý 
je k dispozícii priamo na úrade, (čoskoro aj v školách či škôlkach, na verejných podujatiach) alebo 
z pohodlia domova na internete. 
Ak chcete zmeniť niečo vo svojom okolí na verejnom mieste a radi by ste to aj urobili spolu 
s priateľmi, napíšte nám, alebo nám to príďte povedať priamo na úrad. Radi vám pomôžeme 
vypracovať projektový zámer a môžete sa s ním uchádzať o priazeň spoluobčanov. 
 
Čo sa stane ďalej? 
Váš podnet, nápad či sťažnosť zaregistrujeme, zverejníme na webe a pridelíme do tematickej 
kategórie, ako sú napríklad sociálne problémy, školstvo, šport, verejné priestranstvá, seniori, 
mládež a podobne, alebo do teritoriálnej kategórie, ako sú napríklad Kramáre, Mierová Kolónia, 
Dimitrovka... V participatívnych komunitách, ktorých stretnutia budú verejné a na ktoré sú všetci 
srdečne pozvaní, sa podnety a nápady spracujú do podoby zámerov. Tieto sa odprezentujú na 
tematických verejných fórach, kde sa vyberú najlepšie z nich. 
Na záver sa najlepšie zámery spracujú do projektových dokumentácií, ktoré sa ocitnú v jednom 
spoločnom portfóliu pripravené na deň D, keď budete môcť prísť a z ponúknutých možností si 
hlasovaním i diskusiou vybrať tie, ktoré pokladáte za najdôležitejšie. 
 
Opis schémy Participatívneho rozpočtu 
Mechanizmus PR pre MČ Nové Mesto zahŕňa 3 
roviny : Okrem priameho rozhodnutia, kam 
nasmerovať investície mestskej časti (zadania), či 
pomôcť definovať priority, otvára PR aj priestor pre 
financovanie a sebarealizáciu v občianskych aktivitách 
a vo verejných službách (projekty). (Komunitná 
záhrada na zanedbanom verejnom priestranstve? 
Rekonštrukcia schátraných alebo využívanie 
nevyužitých verejných budov či priestorov pre potreby 
miestnej komunity? Revitalizácia parku, ihriska či 
stromoradia? Alebo niečo úplne iné?) 
 
- OBČIANSKE PROJEKTY  sú nízkonákladové, 

svojpomocne a výdatne dobrovoľníckou prácou 
realizované aktivity, ktoré sa týkajú malých častí a 
malých vecí pre Mestskú časť. V tejto rovine ide o 
mikrofinancovanie občianskych nápadov, ktoré 
budú slúžiť na rozvoj verejných priestorov a 
verejných služieb. Prostredníctvom projektov sa 
obyvatelia môžu uchádzať priamo o financie z mestského rozpočtu. Projekty sa predkladajú 
prostredníctvom otvorených a verejných pracovných skupín - tzv. participatívnych komunít. 
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O tom, aké projekty sa následne zpomedzi navrhovaných projektov zrealizujú, sa v ďalších 
otvorených a demokratických procesoch (Verejné zvažovanie) dohodnú samotní iniciátori 
projektov a obyvatelia mesta. Na realizáciu projektov vyčlení Miestne zastupiteľstvo vopred 
istú bianco čiastku z ropočtu.  

 
- INVESTI ČNÉ ZADANIA  sú opätovne istá forma projektov, ktoré realizuje mestská časť. 

Obyvatelia ich za pomoci miestneho úradu navrhujú a vytvárajú a v spolupráci so 
zastupiteľstvom o nich následne hlasujú. Cieľom bude vytvoriť odporučenie občanov pre 
usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti. Zadania vznikajú tak, ako 
sa vypĺňajú ankety, ktoré budú paticipatívne komunity spracovávať. (Cieľ je zozbierať ankiet 
niekoľko tisíc.) Zadania sa budú diskutovať s jednotlivými oddeleniami na úradoch, s 
jednotlivými poslancami a poslankyňami, opätovne sa predložia na hlasovanie verejnosti a 
schválenie na verejných fórach a postupne sa môžu zapracovat do rozpočtu mestskej časti. 

 
- PRIORITY  rozvoja mestskej časti vyjdú z požiadaviek a potrieb občanov - ankiet ako 

aj diskusií o nich. Môžu upozorniť na ťažiskové záujmy a možno aj na nové oblasti pre budúci 
rozvoj mesta. Zadefinujú to, čo považujeme za najnutnejšie a za njdôležitejšie v rámci 
verejných služieb mestskej časti Nové Mesto.  

 
- PARTICIPATÍVNE KOMUNITY  sú základné bunky procesu. Prostredníctvom nich 

budeme, my občania, môcť navrhovať, rozpracovávať a predkladať svoje nápady. Sú to 
verejné, občianske, pracovné skupiny, ktoré sú otvorené pre každého a ktoré sa budú 
pravidlene stretávať za účelom diskutovania a nachádzania kvalitných občianskych riešení pre 
mestkú časť. Participatívne komunity budú pravidelne a transparentne zverejňovať výstupy zo 
svojich stretnutí a do ich činnosti sa bude možné zapojiť aj prostredníctvom internetu. 

 
Co se do této chvíle podařilo realizovat - příklady 

- V Trnávke  dlhý čas chátralo opustené kino Zora. Vďaka PR sa podarilo budovu 
sprevádzkovať a spustiť v nej činnosť kultúrneho a komunitného centra, ktoré bude 
svojmu okoliu znova prospešné. 

- Na Račianskej ulici chýbali v stromoradí mnohé stromy a tak ľudia z jej okolia hľadali 
spôsob, ako ho obnoviť. Pripravili projekt v PR, získali preň dostatočnú podporu a 
už mohli vysádzať. 

- V Krasňanoch 27 rodín zatúžilo po zriadení komunitnej záhrady. Prijej budovaní pomohol 
aj PR a komunitná záhrada už prináša prvé plody.  

- Projekt Autonómna zóna Lafranconi spustil verejnú diskusiu o území pod mostom 
Lafranconi. Prostredníctvom medziuniverzitnej spolupráce a formou workshopov chce 
premeniť túto časť nábrežia na spoločensky podnetnú lokalitu. 

- Projekt Zelená hliadka, ktorý vytrvalo mobilizuje dobrovoľníkov, aby prispeli k tomu, 
aby Bratislava bola čistejšie a zdravšie mesto, získala svoje štartovacie financie z 
participatívneho rozpočtu v roku 2012. 

- Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka vytvára priestor pre verejnú diskusiu a akciu 
angažovaných obyvateľov v záujme skultivovania problematickej oblasti v súlade s 
verejným záujmom. 

- Projekt Komunitné centrum generácii vytvoril priestor a aktivity pre stretávanie ľudí 
vštkých vekových kategórií, ktorí sa chcú stretávať a majú záujem participovať na dianí v 
meste. 
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Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local 
Policies and Practice 
(United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)) 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED431052.pdf 
 
120stránková publikace, která chce být „praktickým průvodcem 
pro místní samosprávy v  uplatňování principů, politik a realizace 
praktických iniciativ v oblasti veřejného prostoru a také pro 
centrální vlády v oblasti cílení materiální podpory a vhodné 
legislativy.“ 

 
 
 

 
 
Vybrané příklady z praxe  
- Newcastle: Adoptuj si kousek městské zeleně (str. 90) 
Celoměstský projekt, který jednotlivcům i skupinám umožňuje převzít do správy a péče 
kousek městské půdy. Účastníci mohou na daném kousku země vysadit květiny, keře apod. 
Město spravuje mapu, kde je možné dohledat, kdo se o jaký pozemek stará.  
 
- Austrálie: Veřejný prostor pro mládež_Průvodce kreativními projekty a positivními 
strategiemi (str. 94) 
Australská Nadace pro mládež finančně podporuje inovativní projekty, jejichž cílem je 
zlepšovat postavení mladých lidí ve věku 12 – 25 let. Nadace chce podporovat zejména 
takové projekty, které pomáhají rozvíjet potenciál mladých lidí a jejich možnosti přispívat 
k rozvoji místních komunit. Zkušenosti ukazují, že základem úspěchu je zapojit mladé lidi již 
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přímo do přípravy projektů. Průvodce Public 
Space for Young People, kterého nadace 
připravila, představuje širokou škálu projektů, 
zaměřených na mladé lidi a veřejný prostor. 
Zaměřuje se přitom zejména na grass-rootové a 
komunitní projekty. Mezi tématy, kterým se 
publikace věnuje, jsou např. výzkum a konzultace, 
využití existujících prostor, umění a drama ve 
veřejném prostoru, rozvojové projekty, 
participativní plánování na úrovni místních 
samospráv, finanční stránka realizace projektů, 
apod. Jednou z konkrétní iniciativ, kterou Nadace 
financuje, je „Girls in Space Programme“: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Moskva: Volně přístupné jazykové lekce v parku Muzeon (str. 104) 
Město se domluvilo s jednou z jazykových škol, aby během letních měsíců pořádala volně 
přístupné hodiny tří vybraných cizích jazyků v městském parku. Cílem projektu je vytvářet 
vazby (nejen jazykové, ale i lidské) mezi místními a miliony migrantů ze střední Asie, kteří 
do Moskvy přicházejí za prací. Hodiny vedou rodilí mluvčí, učební materiály jsou vždy 
dopředu dostupné on-line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girls in Space Programme 
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USER - Improving the uses of public spaces in european cities 
http://urbact.eu/user 
 
Závěrečný výstup z projektu, do něhož se zapojilo 9 evropských měst (vč. Kodaně, Drážďan, 
Lisabonu, Rigy nebo Krakowa). Hlavním cílem projektu bylo lepší porozumění veřejnému 
prostoru a způsobům, jak je užíván. Účastníci hledali možná zlepšení v oblasti správy a 
každodenního provozu veřejných prostranství a snažili se zároveň identifikovat prostory pro 
snižování nákladů, které jsou na tuto oblast vynakládány. Sami účastníci shrnuli své vlastní 
poznatky následujícím způsobem:  
 

 
 
Z řady praktických příkladů, uvedených v publikaci, vybíráme následující dva: 
 
- Lisbon — podpora občanských iniciativ za zlepšení veřejných prostor  
Místní samosprávy v Lisabonu vyhlašují každoroční program na podporu malých inciativ, 
zaměřených na zlepšování kvality života v místních čtvrtích. Město spravuje participativní 
rozpočet a projekty, které musí vždy zahrnovat intervence ve veřejném prostoru, navrhují a 
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realizují sami rezidenti. Díky programu dochází k rozvoji sítí (sousedské spolky, NNO, místní 
úřady a zastupitelstva atd.), daří se oživovat „mrtvé prostory“, aktivizovat sociální život a 
zlepšovat místní ekonomiku. Mezi realizovanými projekty jsou komunitní zahrady, malá 
zelená prostranství, náměstí, kde je možné pořádat komunitní setkání, sportovní a dětská 
hřiště apod.  
 
 
- Málaga: “Use Your plan“  
Tento projekt se snaží řešit nedostatek „živých“ veřejných prostor prostřednictvím využití a 
rozšíření tradičně silných vazeb obyvatel k jejich sdíleným soukromým prostorům (alá 
vnitrobloky) 
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