
Zažít město jinak
manuál pro místní organizátory

Každý rok v září pořádá iniciativa Auto*Mat akci nazvanou Zažít město jinak (ZMJ), kdy se alespoň na krátký 
čas přetvoří různá místa v Praze na místa příjemnější pro život. Za pomoci a koordinace Auto*Matu se po 
městě  odehrají  ve  stejný  čas  desítky  pouličních  sousedských  slavností organizovaných  např.  lokálními 
spolky, kavárnami či samotnými obyvateli. Na ulicích tak vyrostou místa pro setkávání, zahrádky kaváren a  
restaurací, stánky s nejrůznějším obsahem a programem. Návštěvníci zažijí, jak příjemné může být centrum 
města, ale i jejich čtvrť bez hluku, znečištěného ovzduší a nadměrné dopravní zátěže. 

Zatímco v počátcích se Zažít  město jinak odehrávalo jen na Smetanově nábřeží  či  v  několika pro auta  
uzavřených ulicích na Vinohradech, v posledních letech se sousedské slavnosti rozrůstají po celé Praze (viz 
odkaz). K programu se může připojit každý, kdo má chuť přetvořit své okolí v příjemné místo nejen pro 
sebe, ale i pro své sousedy. Cílem je vytvoření  tzv. zóny  (oblast konání  sousedské slavnosti),  tedy části 
veřejného prostoru,  který se v rámci  ZMJ podaří společnými silami transformovat na místo společného 
setkávání sousedů, místních obyvatel a živnostníků a na krátký čas uzavřít před automobilovou dopravou. 

Zapojit se je snadné, přečtěte si následující základní informace:

Auto*Mat je hlavním organizátorem celého Zažít město jinak a jako takový je zodpovědný za prezentaci  
akce navenek, ale i komunikaci s jednotlivými zónami (tudíž s vámi) a jejich koordinaci. Program a podobu 
jednotlivých zón si pak mohou určit místní obyvatelé, organizace apod. Nesmí přitom však zapomenout na 
společné znaky, které ze Zažít město jinak vytvářejí  jedinečnou událost, jež posiluje sousedské vztahy a  
zároveň upozorňuje na potřeby Pražanů v jejich bezprostředním okolí.

* Jednotné datum konání
Sobota 21. září 2013 je společným datem pro všechny zúčastněné.

* Společný název
Zažít město jinak si za dobu svého trvání už získalo velkou oblibu a zájem médií i určitý respekt místních  
politiků a úředníků. Stalo se v podstatě úspěšnou značkou. Jednotlivé akce se proto organizují i letos pod 
společným názvem.

* Společná myšlenka 
Hlavní myšlenkou je proměna veřejného prostoru. Ať už budou mít sousedské slavnosti jakoukoli konkrétní 
podobu a program, klíčovým bodem by měla zůstat proměna veřejného prostoru v místo více přátelské 
pěším,  cyklistům  a  lidem,  kteří  zkrátka  chtějí  někde  pobývat.  To  je  nutně  spojeno  s  omezením 
automobilového provozu ve zvolené lokalitě,  zajištěním tzv. záboru,  tedy opatření,  které umožní  užívat 
veřejný prostor pro potřeby sousedské slavnosti. Může se jednat o: 
1) celkové uzavření oblasti pro auta spolu s omezením parkování, stejně jako v případě čištění silnic
2) zabrání parkovacích míst 
3) krátkodobou proměnu ulice v obytnou zónu (změna značení)

V každém případě je důležité neomezovat se jen na zelené plochy, chodníky, hřiště, ale využít i prostor  
ulice, aby si lidé uvědomili skutečnou kvalitu místa, ve kterém žijí. 

http://www.auto-mat.cz/aktivity/zazitmestojinak/
http://www.auto-mat.cz/aktivity/zazitmestojinak/


* Společná příprava
Sousedské slavnosti  jsou určeny  především pro  místní  obyvatele.  Je  to  příležitost  pro lokální  kavárny, 
sdružení, mateřská a komunitní centra, knihovny apod. poukázat na reálné sousedské vztahy, ale i výhody 
vzájemné spolupráce. Mohou se představit spoluobčanům a ukázat, co umí. Do přípravy a tvorby programu 
by mělo být zapojeno pokud možno co nejvíce lidí a spolků z dané lokality. Přinesený nábytek, společné 
jídlo a jiné formy přímého zapojení dodají festivalu skutečně místního ducha, a navíc se mnohem silněji  
zapíšou do vzpomínek návštěvníků.

* Společná propagace
Auto*Mat bude jednotlivé sousedské slavnosti propagovat pod společnou hlavičkou Zažít město jinak na 
webech zazitmestojinak.cz, auto-mat.cz, cyklojizdy.cz a dalších. Počítáme se společnou vizuální podobou 
kampaně, která se doplní o konkrétní údaje pro konkrétní místa (mapy, program, lokální partneři a jiné 
informace). Další propagační kanály přidají organizace a místní skupiny, které budou pořádat jednotlivé 
zóny.

* Udržitelná realizace
Akce  by  měly  být  organizovány  tak,  aby jejich  příprava  byla  v  souladu  se  základní  myšlenkou  celého 
festivalu.  To  znamená  nepoužívat  energeticky  a  finančně  náročné  neekologické  způsoby  dopravy 
(nepřivážet  objemné,  složité  rekvizity  a  výbavu),  využívat  spíše  akustickou  hudbu,  neobtěžovat  okolí  
hlukem, zajistit možnost třídění odpadků na místě, podporovat vegetariánské a bio občerstvení atd. To vše  
za minimum nákladů. Uvědomte si, že právě omezením komerčních aktivit na minimum (i financování) a 
zajištěním dobrovolnické práce se zviditelní podstata celého Zažít město jinak, totiž význam sousedských 
vztahů. 

* Společná strategie
Sousedské  slavnosti  tohoto  typu  mají  z dlouhodobého  hlediska  vliv  na  přístup  úředníků  a  politiků 
k veřejnému prostoru.  Jejich cílem je  ukázat  všem,  že  méně  aut  v  ulicích  a  zklidněný  provoz  vedou k 
lepšímu  životu  v dané  městské  části.  Nedílnou  součástí  je  posílení  sousedských  vztahů  a  samotného 
zapojení komunity do místního dění. V neposlední řadě nabízíme dlouhodobou spolupráci při vyjednávání 
opatření k lepším podmínkám pro chodce a cyklisty ve vaší čtvrti.

Co vám nabízíme
Náš tým vám bude k dispozici po celou fázi realizace. Kdykoliv s námi můžete konzultovat své záměry a 
v případě potřeby vám rádi pomůžeme s následujícím:

* 1. Pomoc při vyjednání záboru – pomůžeme radou i přímou účastí při jednání se zástupci městské části 
(MČ), při získávání nutných povolení vedoucích k možnosti užití veřejného prostoru. Pomůžeme s tvorbou 
odborných podkladů pro zábory. Zažít město jinak má záštitu radního Tomáše Hudečka, kterou je spolu s 
doprovodným dopisem možné používat při vyjednávání záborů.

* 2.  Propagace –  poneseme část  nákladů na propagaci  akce.  Například vyrobíme společné propagační 
tiskoviny  a  materiály  a  podpoříme  jejich  distribuci.  Naším  vkladem  budou  i  společné  tiskové  zprávy,  
konference, rozhovory a další mediální podpora. Tyto aktivity budou hrazeny z našich zdrojů. Auto*Mat 
disponuje  rozsáhlou  databází  pražských  médií,  spravuje  několik  webových  stránek  s  tisícovou  denní 
návštěvností, má rozesílač s kontakty na přibližně 7000 lidí a podobný počet fanoušků na Facebooku. Zažít 
město jinak se pravidelně účastní více než 10 000 lidí.

* 3.  Pomoc při organizaci – pomůžeme s kontakty pro technické a programové zajištění akce, propojíme 
klíčové osoby, dodáme know-how pro zajištění parkování kol, zajištění dopravního značení, sběr odpadu, 
kontakty na radniční noviny atp.



Ad 1 – Získání záboru: Jak získat ulici pro společenskou událost
K tomu, abyste mohli vytvořit svou zónu pro sousedskou slavnost, je zapotřebí získat tzv. zábor – zajištění 
zvláštního užívání pozemní (místní) komunikace. Zde vám předkládáme základní návod, jak takovýto zábor 
získat. 

1. Získejte podporu z     okolí  
� Vyberte správné místo. Při výběru místa je dobré vybírat taková prostranství, která jsou z nějakého 

důvodu místními obyvateli  považovaná za problematická a nekultivovaná.  Tedy místa, která lze 
„oživit“.  Je  nutné určit  rozsah slavnosti  a  záboru, podložit  jeho  oprávněnost  –  místo  pro vznik 
relaxační zóny, kavárničky, dětského koutku, potenciální pěší zóny, lavičky, pítka apod.

� Dejte dohromady program (orientačně mezi 10:00 a 21:00) a dobu trvání akce (zábor si vyžádejte 
na 9:00 až 23:00). Popište stručně a výstižně konkrétní podobu a kladné stránky projektu: vytvoření 
místa pro setkávání, oživení prostoru, zapojení rodičů a dětí, seniorů a různých sociálních skupin. 
Přiložte fotky ze živých ulic u nás i v zahraničí.

� Ideální je získat podporu od co největšího počtu místních podnikatelů, živnostníků, kulturních a 
sociálních institucí buď přímo společnou žádostí, nebo písemnou podporou (podpora spolupráce).

� Zažít město jinak má záštitu radního MHMP Tomáše Hudečka, jejíž kopii vám poskytneme. Politická 
záštita je zásadní pro ochotu úředníků konat. Je nutné vyjednat i cenu za pronájem ulic, kterou  
později vyměří správce komunikace. Pro neziskový kulturní projekt žádejte o odpuštění poplatku za 
pronájem. 

� V koordinaci s Auto*Matem lze žádat o záštitu z konkrétní MČ, nejlépe starosty či radních.
� Je vhodné se co nejvíce ohánět Evropským týdnem mobility (16.–22. 9.) nebo Dnem bez aut (22. 9.)  

a možností zapojení městské části do akce evropského významu po boku stovek dalších měst. 
� Poukažte na úspěchy minulých ročníků ZMJ a na široký mediální ohlas. Je dobré přiložit závěrečné 

zprávy z předchozích ZMJ, pozitivní mediální ohlasy nebo vyjádření celebrit.

2. Získejte z odboru dopravy povolení k záboru     
� Dbejte na to, že je o zábor třeba žádat s předstihem. Z vlastních zkušeností víme, že hladké vyřízení 

záboru trvá minimálně měsíc. Proto doporučujeme, abyste rozhodnutí o záboru měli předběžně 
potvrzené již koncem června.

� Podle toho, zdali je vámi vybraná ulice pod správou magistrátu nebo MČ (viz  tento seznam) se 
obraťte  buďto na odbor dopravy příslušné MČ,  nebo na odbor dopravy magistrátu  (konkrétně 
oddělení silničního správního úřadu). Na odboru vysvětlete, že máte oficiální záštitu, a vyptejte se 
podrobně na další jednotlivé kroky postupu, potřebné dokumenty (přílohy) a další informace.

V zásadě byste se měli dozvědět, že potřebujete:

a) Předložit a projednat zábor s odborem dopravy městské části (mějte již připraveno, kde přesně 
chcete mít svou zónu).

b) Vypracovat projekt dopravně-inženýrského opatření (tzv. DIO; nejlépe by ho měl zpracovat 
projektant dopravního značení, ale vůbec nemusí být ani Ing.). Tuto službu může na požádání 
bezplatně připravit externí odborník Auto*Matu. V rámci DIO se určuje, kde bude jaká značka a 
kudy povedou objízdné trasy. (Příklady záborů.) 

c) Projednat projekt s Policií ČR. Kontakt na zodpovědného člověka dostanete od odboru dopravy po 
získání jejich vyjádření. (Někdy může odbor dopravy projednání s policií sám zařídit.) 

d) Získejte  od  správce  pronájem  místa.  Od  odboru  dopravy  se  dozvíte,  kdo  danou  ulici  za  MČ 
spravuje.  Ve  většině  případů  to  bývá  Technická  správa  komunikací  (TSK).  Patřičnému  správci 
komunikace pak na jeho formuláři předložte žádost o využívání prostranství. Ceny stanoví vyhláška 
o místním poplatku a jsou velmi různé - kultura a společenské akce jsou na tom celkem dobře. MČ 
může  mít  ale  ceny  nastaveny  i  jinak.  Zastřešujte  se  neziskovostí  a  bohulibostí  akce,  směřujte 
k odpuštění poplatku nebo jeho minimalizaci.  (Minimalizace nebo odpuštění poplatku na TSK je 
závislé na stanovisku MČ nebo magistrátu, TSK to neovlivní. Jen vypočítá taxu podle informací od 
majitele ulic. Odpuštění poplatku si musíte zařídit ještě před získáním pronájmu místa.)

e) Získat  stanovení  odboru  dopravy (tj.  rozhodnutí  o  schválení  záboru  jeho  rozsahu  a  nutných 
opatření, který vydá odbor dopravy). V případě záboru parků nebo zelených ploch (zábor veřejné 
zeleně) je potřeba jednat s odborem životního prostředí.

f) Když vyřídíte zábor, musíte si zajistit dopravní značení zóny.
Myslete na své okolí. Informujte své sousedy o konání akce s předstihem a nezapomeňte upozornit na  
potřebná opatření, např. přeparkování aut (stačí letáček za stěrač apod.).

http://www.praha.eu/file/906842/vyhlaska_5.pdf
http://www.praha.eu/file/906842/vyhlaska_5.pdf
http://media.auto-mat.cz/Rok-2012/ZMJ/Mapky-z-bor
http://doprava.praha-mesto.cz/(uxrnmf5544ltch55utvb5y55)/zdroj.aspx?typ=2&Id=66588&sh=1359053400
http://media.auto-mat.cz/2011/Za-t-m-sto-jinak-2011


Ad 2 – Propagace

Komunikace festivalu Zažít město jinak bude rozdělena mezi Auto*Mat a místní organizace:

1. Auto*Mat se postará o „rámcovou“ komunikaci – budeme komunikovat myšlenku a společné organizační 
detaily:

� datum
� místa konání
� společné prvky

Mediální komunikace:
� Auto*Mat uzavře mediální partnerství pro celou Prahu (rádio, TV, web a tisk)
� místní organizace by se měly pokusit vyjednat partnerství s lokálními médii (radniční noviny, apod.)
� Auto*Mat uspořádá před festivalem a v den konání tiskovou konferenci
� Budeme usilovat o využití Citylightů

 

Vzhledem  k  rostoucímu  počtu  zón budeme  letos  spoléhat  na  „osobní  přístup“  k  médiím  a  nabízet 
vybraným novinářům speciální servis (prohlídka zóny s doprovodem, individuální komunikace). V případě, 
že někdo z místních organizátorů disponuje zajímavými mediálními kontakty, budeme jen rádi, pokud dílčí 
část komunikace s médii převezme daná organizace.

Facebook: Vzhledem k vysokému počtu fanoušků Auto*Matu na Facebooku je ideálním komunikačním 
kanálem na této sociální sítí stránka Zažít město jinak.
Kontaktní osoby budou moci spravovat tuto stránku, sdílet statusy, informace, obrázky atd. během ZMJ i po 
něm. Vše podle směrnice, která bude zaslána. Tato metoda se nám v minulosti osvědčila. Pokud již máte 
vlastní FB stránku, komunikujte samozřejmě i přes ni.

Auto*Mat místním organizacím rád poradí, jak festival propgovat. Neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt:
PR Propagace
Anna Strejcová
anna.strejcova@auto-mat.cz 

2. Místní organizace budou komunikovat:
� místní program
� lokálně specifické prvky

Propagujte festival  sami na místní,  sousedské úrovni.  Festival  Zažít  město jinak můžete propagovat na 
svých webových stránkách nebo na jiných informačních kanálech. Zároveň si můžete vyrobit letáčky nebo 
samolepky pro svou akci s logem Zažít město jinak a dát je vašim sousedům do schránek. Nezapomeňte 
vyvěsit plakát v místním podniku nebo centru. O své akci můžete informovat i na našem webu. Propagaci  
můžete koordinovat s MČ a jejími komunikačními nástroji.

Ad 3 – Pomoc při organizaci

a) Technické zajištění festivalu   

� Svoz odpadu: letos se budeme opět snažit zajistit společný svoz odpadu formou partnerství od 
veřejných služeb, jinak je nejsnazší domluva s firmou, která v dané lokalitě sváží odpad. Stačí se 
kouknout na nálepku na popelnici, kde bývá kontakt.

� Elektřina: nejsnazší je brát elektřinu přímo od spřízněných kaváren nebo obchodů. Tam, kde to 
nejde nebo nestačí,  se můžete připojit  na zdroj ve veřejném osvětlení.  K tomu je nutné oslovit 
Pražskou Energetiku, tam získáte seznam lamp s přípojkami pro vaši lokalitu a dojednáte si odběr. 
Nedoporučujeme diesel agregáty, které jsou hlučné a smrdí.

� Záchody:  nejjednodušší je dohodnout se s obchody či provozovateli kaváren, aby zpřístupnily své 
záchody  veřejnosti.  V určitých  případech  může  být  zajištění  mobilních  záchodů  podmínkou 

https://www.facebook.com/ZazitMestoJinak?fref=ts


k udělení záboru. 
� Pro organizaci programu je vhodné zapojit co nejvíce dobrovolníků. Nepodceňte úklid po akci, tam 

bude potřeba dobrá koordinace lidí.
� Hudba během festivalu by měla být ideálně akustická – nebudete tak rušit ty, kdo se akce nechtějí  

účastnit, a navíc si lidé budou moct mezi sebou v klidu povídat. 
� Upozorňujeme, že veřejné hudební produkce jsou povinné uhradit poplatky OSA. Formulář a více 

informací v online formuláři.

b) Zdroje financování  

Letos  je  naším  cílem,  aby  se  komerční  aktivity  během  festivalu  omezily  na  minimum  a  aby  se  
občerstvení  zajistilo  spíš  dobrovolným vkladem účastníků.  Také budeme rádi,  když  před prodejem 
předmětů dáte přednost tomu, že si je lidé budou vyměňovat nebo vyrábět na místě. Pokud vám ale  
městská  část  neodpustí  poplatky  za  zábor,  může  se  stát,  že  budete  na  jejich zajištění  potřebovat  
finanční zdroje. V minulém roce se v dejvické zóně festivalu osvědčila veřejná sbírka, která pomohla 
uhradit náklady spojené se záborem. Doporučujeme www.hithit.com

Z dlouhodobého hlediska  je  možné  získávat  zdroje  na  podobné akce z  různých  grantových  výzev.  
Některé  nadace  mají  výzvy  specializované  na  místní  iniciativy,  např.  Nadace  Via  –  fond  místních 
iniciativ,  Nadace partnerství nebo nadace velkých firem (ČSOB, Veolia).  Zdroje lze také získávat od 
jednotlivých  městských částí,  které  mají  grantové  programy na  podporu kulturních  a  ekologických 
aktivit v dané čtvrti. Rozhodně doporučujeme z těchto zdrojů žádat, protože přidělený grant městské 
části zároveň zajišťuje lepší pozici při vyjednávání záborů a dalších oficiálních povolení.

Dostupné granty:
Nadace O2 (podpora neformálních skupin, žadatel nesmí být starší 26 let)
Rychlé granty MČ Prahy 3 
Rychlé granty Nadace partnerství
Nadace Via – Místo, kde žijeme 

Většinu zdrojů je třeba vyhledávat a plánovat s větším časovým předstihem (často i rok a více). Stále je 
ale možné získat nemalé zdroje ze sponzorských darů firem. Přitom ale mějte na paměti, že finanční  
zájem by neměl být v rozporu se smyslem akce. 
Velice  rádi  vám  poradíme  s možnostmi,  jak  o  takovéto  zdroje  žádat,  v případě  Vašeho  zájmu 
kontaktujte našeho koordinátora. 

Kontakt:
Komunikace mezi úřady a zónami 
Jan Šindelář
jan.sindelar4@gmail.com

Předložený  manuál  poskytuje  základní  informace,  jak  nejsnáze  dosáhnout  hladkého  průběhu  vaší  
sousedské  slavnosti.  V případě,  že  se  v jakékoli  části  fáze  příprav  setkáte  s jakýmikoli  nejasnostmi  či  
problémy, neváhejte kontaktovat náš tým. 

Tým Zažít město jinak

Koordinátor ZMJ, partneři
Jakub Hradilek
jakub.hradilek@auto-mat.cz

Komunikace mezi zapojenými subjekty
Tereza Vohryzková
tereza.vohryzkova@auto-mat.cz 

Grafické materiály, tisk
Iva Pohanková
iva.pohankova@auto-mat.cz

Koordinátorka programu, web
Julie Kárová
julie.karova@auto-mat.cz

Komunikace mezi úřady a zónami, fundraising
Jan Šindelář
jan.sindelar4@gmail.com

Komunikace s médii
Anna Strejcová
anna.strejcova@auto-mat.cz

mailto:anna.strejcova@auto-mat.cz
mailto:jan.sindelar4@gmail.com
mailto:julie.karova@auto-mat.cz
mailto:iva.pohankova@auto-mat.cz
mailto:tereza.vohryzkova@auto-mat.cz
mailto:jakub.hradilek@auto-mat.cz
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/misto-kde-zijeme-2013
http://www.nadacepartnerstvi.cz/zakladni-grantovy/rychle-granty
http://www.praha3.cz/wp3edit/urad/granty/grantovy-a-podpurny-fond/rychly-grant/vyhlaseni-podpory-v-programu-rychly.html
http://www.o2thinkbig.cz/

