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ORGANIZACE DNE BEZ AUT A ZAŽÍT MĚSTO JINAK 

JAK NA TO? 
Čistá mobilita pro Prahu  
Seminářový blok 

 

 

Termín: 26. 2. 2019, 8:30 – 13:00 

Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1, sál 3-219 

Aktivita je určena zaměstnancům magistrátu a úřadů městských částí hl. města Prahy a jejich externím 

spolupracovníkům, kteří mají v úmyslu realizovat ve svěřeném obvodu akci pro veřejnost typu Dne bez aut 

nebo Zažít město jinak. 

Cílem je poskytnout účastníkům nástroje k organizaci velké akce pro veřejnost v Praze vč. podrobného 

návodu k vyřízení záboru komunikace, ke komunikaci s veřejností o souvisejících dopravních uzavírkách a 

formou workshopu jim předat základní know-how v oblasti řízení projektu.  

 

Program: 

1. Lukáš Flídr, představení národního koordinátora Evropského týdne mobility    

2. Jak zorganizovat v Praze akci Zažít město jinak 
Martin Šotola  

 

3. Jak vyřídit zábor komunikace v Praze 

David Horatius 

 

4. Komunikační strategie při dopravních uzavírkách  

Petr Jansa 

 

5. Workshop Řízení projektu 

Veronika Cohen 
 

 

Přihlášku k účasti je možno posílat do pátku 22. 2. 2019 na karolina.klimova@praha.eu, Odbor rozvoje 

a financování dopravy Magistrátu hl. města Prahy, oddělení rozvoje dopravy, Jungmannova 35, Praha 1. 

Účast na seminářovém bloku je zdarma. 

 

 

 

 

Kontakt koordinátor: 

Karolína Klímová, karolina.klimova@praha.eu, tel. 236 004 304, 774  347 262 
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Lukáš Flídr, 
inženýr v oboru životní prostředí s rozsáhlými zkušenostmi s procesem EIA, ministerský rada 

v oddělení politiky a strategií životního prostředí se zaměřením na čistou mobilitu, národní 

koordinátor Evropského týdne mobility. 

Kontakt: Lukas.Flidr@mzp.cz 

 

 

 

Martin Šotola, 
výkonný ředitel spolku Auto*Mat, celorepublikový koordinátor projektu sousedských 

slavností Zažít město jinak. 

Kontakt: martin.sotola@auto-mat.cz 

 

 

 

 

David Horatius 
se na oddělení rozvoje dopravy odboru RFD MHMP věnuje rozvoji cyklistické dopravy, 

v letech 2016 – 2018 vyřizoval zábory komunikací pro akci Den bez aut na Strakonické, 

Štefánikově a Křižíkově ulici v Praze. 

Kontakt: david.horatius@praha.eu, tel. 236 003 231 

 

 

 

Petr Jansa, 
novinář se zaměřením na bezpečnost silničního provozu, projektový manager se specializací 

v komunikaci a PR, v současné době koordinátor komunikačních aktivit TSK hl. města Prahy, 

spoluautor dokumentu Komunikační strategie pro dopravní omezení v Praze (Ewing PR, 

2018). 

Kontakt: Petr.Jansa@tsk-praha.cz 

 

 

Barbora Lišková, 
projektový manager a lektor v oblasti celoživotního vzdělávání a politice zaměstnanosti, 

v současné době tisková mluvčí organizace Technická správa komunikací hl. města Prahy. 

Kontakt: Barbora.Liskova@tsk-praha.cz 

 

 

 

 

Veronika Cohen, 
eventová produkční a majitelka agentury Indep, s.r.o., v roce 2018 zajišťovala produkci 

Evropského týdne mobility v Praze vč. akce Den bez aut na Křižíkově ulici. 

Kontakt: veronika@indep.cz 

 

  

 

Cyklus vzdělávacích aktivit bude zakončen setkáním 21. 3. 2019 nad prezentacemi plánů osvětových 

kampaní městských částí aktivně zapojených do projektu Čistá mobilita pro Prahu.  

K účasti na vzdělávacích aktivitách v rámci projektu Čistá mobilita pro Prahu jsou zváni všichni, kdo 

se v Praze zabývají udržitelnou mobilitou a ve své práci využijí dovednosti v oblasti plánování a řízení 

projektů, komunikace, zapojování veřejnosti a organizace komunitních akcí v tomto tématu.  

Seminářový blok je aktivitou projektu Hlavního města Prahy ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU. Tento projekt je financován 
Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
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