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1.  Vezměte všechny do hry

�  Oslovte obyvatele, vlastníky, 

informujte správce

�  Pamatujte, každým krokem 

se skladba zapojených rozvíjí

2.  Spěchejte pomalu

�  Nešlápněte autoritám na paty

�  Braňte strachu z překotné změny

�  Pamatujte, že dostat 

se do obrazu trvá

3. Budujte shodu

�  Říkejte „ne“ velkému konfliktu 

na začátku

�  Začněte od věcí, na kterých 

je shoda

�  Budujte akční jádro 

aktivních lidí

4.  Komunikujte důsledně

�  Vždy informujte 100% účastníků

�  Každý krok musí mít svůj smysl

�  Držte informace na jednom 

místě

5. Hledejte a nabízejte využití

�  Vzbuzujte fantazii, inspirujte/se

�  Škála možností a podob je 

nekonečná

6.  Opřete se o minulost

�  Spousta dobrých věcí již byla

�  Hledejte paměť

�  Obnova je snazší než 

novostavba

7.  Budoucnost je otevřená

�  Budujte svůj kredit a zvyšujte 

kompetence

�  Usilujte o účinnou samosprávu

�  Staňte se ambasadory dvorů

Živý dvůr pod Vašimi okny dodá životu ve městě nový rozměr. 
Bez nutnosti docházení získáte místo, na kterém se budete 
cítit skutečně doma. Z lidí, které jen míjíte, se stanou 
opravdoví sousedé. Zde je metodika oživení dvorů a vnitrobloků 
se zapojením obyvatel a klíčových hráčů.

Sedm 
kroků ke

krásnému
vnitrobloku



Žít v centru města v domě s vlastní

zahradou? Kdo by to nechtěl. 

Přitom třetina z nás má pod okny

dvory a vnitrobloky. Pojďme si 

zútulnit svůj dvůr či vnitroblok! 

Spolek Bieno vznikl v roce 2015. 

Jeho zakladatelé Michal Křivohlávek,

Barbora Týcová a Kateřina Štědrá 

se předtím zabývali životem měst 

a zapojováním veřejnosti do spo-

lečného dění. Rozhodli jsme se

spojit své zkušenosti a vytvořit 

neziskovou organizaci pro oživení

zelených dvorů a vnitrobloků. 

O spolku Bieno

Rozhodli jsme se 

spojit své zkušenosti 

a vytvořit neziskovou

organizaci pro oživení

zelených dvorů 

a vnitrobloků. 



Na dvou vybraných vnitroblocích

jsme otestovali, jak lze začít 

aktivizovat komunitu a revitalizovat

vnitroblok v praxi. Zvolili jsme 

lokality v širším centru Prahy 

v klasické blokové zástavbě 

městských částí Praha 3 a Praha 7,

lokality jak s širší početnější 

skupinou (Viklefova), tak i s menším

rozsahem (U Smaltovny). 

Navrhli jsme vhodný postup 

zapojování veřejnosti, včetně 

využití metod ankety, plánovacích

setkání a návazných pracovních 

setkání spojených s brigádou 

a sousedskou slavností.

Dva pilotní příklady 
ozelenění vnitrobloku 
se zapojením komunity

Pilotní příklady:

� Viklefova

� U Smaltovny



12 
bytových 
domů

4 
pracovní  události
ke zlepšení 
prostředí se zapo-
jením obyvatel

4 
plánovací   
setkání 
s obyvateli

250 
bytových   
jednotek

Celkové
zhodnocení 
úspěšnosti 

v číslech

500 
obyvatel

cca



Bieno připravilo dvě exkurze do

pražských vnitrobloků s cílem ukázat

v terénu inspirativní příklady oživení

vnitrobloků a propojit zájemce 

o téma s lídry, kteří za jejich obno-

vou přímo stojí. Ukázány byly úpravy

parteru, vysvětleny postupy revilati-

zace, financování, zapojení obyvatel,

facilitační techniky. 

První exkurze se zaměřila 

na vnitrobloky v blokové zástavbě,

druhá na vnitroblok sídlištní. 

Zúčastnili se zástupci města 

a městských částí, odborníci 

z oblasti urbanismu a zahradní 

architekti.

Exkurze za dobrými příklady

Hledáme zajímavá

místa a aktivní lidi.

Ukazujeme inspirativní

příklady oživení 

vnitrobloků.



Veřejné prostory ve městě se 

nekonečně rozšiřovat nedají, ale

dobře kompenzovat je mohou 

sdílené dvory a vnitrobloky. 

Proč tomu tak dosud není a jak 

lze podpořit obnovu a oživení 

vnitrobloků, ať už z pozice veřejné

správy či komunitního lídra? 

To bylo hlavní otázkou  konference

Vnitrobloky 2017. 

Ta představíla konkrétní příklady 

a postupy, jak oživit vnitroblok.

Ukázala, jaké funkce tyto veřejné

mikroprostory mají, a čím je lze 

naplňovat. Prezentace ukázaly, že

veřejná správa má nástroje podpory

oživení vnitrobloků, které může 

využít, a že je to v zájmu města 

a jeho obyvatel. Funkční a zelené

vnitrobloky zvyšují odolnost zasta-

vených měst vůči klimatickým změ-

nám, posilují identitu a přirozeně

rozvíjí komunitní život. Konference

se konala 8. listopadu 2017  

pod záštitou radní hl. M. Prahy

pro oblast životního prostředí 

RNDr. Jany Plamínkové a zúčastnilo

se jí 45 lidí, zejména představitelů

města a městských částí, lídrů 

obnovy konkrétních vnitrobloků 

a zahradní architekti. Více na

www.vnitrobloky.cz/konference.

Konference 
VNITROBLOKY 2017

Funkční a zelené 

vnitrobloky zvyšují 

odolnost města 

proti přehřívání. 

A s krásným dvorem

pod okny se skvěle bydlí.



B.

B. III.

B. III. 1.

B. III. 3.

B. IV.

B. IV. 1.

Ministerstvo životního prostředí - Zelené vnitrobloky - odpověď na klimatické změny

Ministerstvo životního prostředí - Zelené vnitrobloky - šance pro obyvatele měst

Hlavní město Praha - Zelené vnitrobloky - šance pro obyvatele měst

Patagonia - Docks 18600, Prague

198,000 Kč

193,000 Kč

130,000 Kč

98,000 Kč

OZNAČENÍ AKTIVA STAV K POSLED. DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

Peněžní prostředky v pokladně

Peněžní prostředky na účtech

Jiná aktiva celkem

Náklady příštích období

Aktiva celkem

116

115

5

110

1

1

116

B.

B. III.

B. III. 5.

B. III. 7.

B. III. 9.

B. IV.

B. IV. 2.

OZNAČENÍ

VÝKAZY K 31.12.2017

PASIVA STAV K POSLED. DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Cizí zdroje celkem

Krátkodobé závazky celkem

Zaměstnanci

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

Ostatní přímé daně

Jiná pasiva celkem

Výnosy příštích období

Pasiva celkem

116

56

41

9

6

60

60

116

A. I.

A. I. 1.

A. I. 4.

A. I. 6.

A. III.

A. III. 10.

A. III. 11.

A. III. 13.

A. V.

A. V. 22.

B. I.

B. I. 1.

B. III.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

Náklady na cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní náklady

Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

Provozní dotace

Provozní dotace

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Výnosy celkem

440

17

2

421

392

333

58

1

1

1

833

582

582

251

833
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Účetní 
uzávěrka

2017

OZNAČENÍ

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  (V TIS. KČ)

ROZVAHA (V TIS. KČ)

HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘ. ČINNOST CELKEM



Bieno, z. s.

Letohradská 711/10 

170 00, Praha 7

IČ 046 50 662

www.spolekbieno.cz

www.vnitrobloky.cz


