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Město je společenství lidí, kteří spolu chtějí žít na jednom místě. Je to místo setkávání. Netvoří ho jen domy, 
ulice a obchody, ale hlavně lidé.

To, že město funguje, často ani nevnímáme. Teče nám voda, uvaříme si čaj, můžeme jít do školy nebo knihovny.  
Chod města zajišťují zvolení politici, úřady a společnosti. Důležité jsou různé podniky a nesmíme zapomínat na 
místní spolky, jako jsou dobrovolní hasiči, skauti a aktivní občané. 

Zkus za minutu napsat co nejvíce 
profesí, které jsou pro chod 
města nezbytné. Kolik jich je?

KDO SE STARÁ O NAŠE MĚSTO? 

Na tvorbě a fungování města se může dle svých možností podílet úplně každý.

Co se děje pod 
našima nohama?

Přemýšleli jste někdy na svých 
cestách městem nad tím, co se 
ukrývá pod vašima nohama? 
Nejen středověké chodby, 
ale také parovody, teplovody, 
plynovody, kolektory, vodovody, 
kanalizační potrubí, elektrické 
kabely nebo optické sítě vedoucí 
internet. Věděli jste, že například 
splašky, které spláchneme 
v Brně, tečou v potrubí, které je 
stejně dlouhé jako silnice z Brna 
do Paříže?  Nebo že pitná voda 
putuje do Brna 80 kilometrů? 
Tohle neviditelné město 
pod městem dělá náš život 
pohodlným. A je za ním práce 
řady lidí...
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Město je i tvoje!
Město může být prostorem i pro tvé sny a plány. Neboj se oslovit starostu nebo starostku, když máš nápad, jak 
město vylepšit nebo co v něm chybí. Nemusí se to podařit hned, ale každý podnět má smysl.

Kdo ve městě pomůže, když…

Proč je potřeba plánovat?

Ve městě mají různí lidé různé zájmy. Někdo by chtěl třeba rozšiřovat parky, jiný stavět byty a garáže nebo 
třeba obrovský mrakodrap. Proto rozvoj musí řídit městský úřad. Každé město a jeho potřeby se vyvíjejí stejně 
tak, jako mají různé potřeby v průběhu svého života lidé. Vznikají proto územní a strategické plány, které nám 
říkají, jak bude v budoucnosti území využito a na co všechno se má město do budoucna zaměřit. 
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…se ocitneš v nebezpečí

…hoří

…jsi nemocný

…máš nápad, jak město vylepšit

…tě ohrožuje automobilová doprava

…objevíš černou skládku

…nemáš kde trávit volný čas

…je něco rozbitého na hřišti či ulici
Jsi ty nebo někdo jiný v nebezpečí?

Objevila jsem 
aplikaci „Brňáci pro 

Brno“, kde můžu 
nahlásit černou 

skládku, o kterou 
jsem zakopla na 

procházce.

V Brně pracuje každý 
den asi pětistovka strážníků, 

kteří řeší nejrůznější problémy 
- od pomoci ztraceným cizincům 
přes odchyt nebezpečných zvířat 

až po zásahy proti agresivním 
lidem. S náhlými zdravotními 
komplikacemi zase pomáhá 

záchranná služba, která řeší 
až 900 tísňových hovorů 

za den. Asi 300 z nich končí 
výjezdy k pacientům.

Kdyby něco, 
tak já mám 

v mobilu aplikaci 
„Záchranka“.
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Zkus se nejdříve zamyslet…

Zastav se nad následujícími oblastmi… 

Třeba Brno nabízí novou možnost podat občanský návrh přes Dáme na vás!

Chybí mi tu 
nějaký místo na 
setkávání pro 

nás starší.

Bydlení

Školy, 
vzdělávání

Péče 
o potřebné 

Bezpečí 

Volný 
čas

Doprava

Zdraví

Zeleň 
a parky

Práce a pracovní
příležitosti

Obchody 
a další služby

Chceš navrhnout změnu? Nebo třeba úpravu či vybudování nějakého 
prostoru ve městě?

Napadá Tě, které oblasti a jak by šly vylepšit? Pokud ano, můžeš 
o tom napsat článek, vytvořit plakát nebo rovnou oslovit starostu 
či starostku městské části. Poradit se o tom můžeš s kamarády, ve 
škole, ve skautu, doma v rodině, zkrátka s někým, s kým si dobře 
rozumíš.
š
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PROČ? 
ho potřebujeme

KDO? 
se o místo bude 
moci starat

KOLIK? 
by to stálo

PRO KOHO?
má daný prostor sloužit

JAK? 
by místo mohlo 
vypadat

CO?
se na něm bude dát dělat 
a jaké aktivity a funkce nabídne

Přesně. Jak tě 
přestane bavit 

dělat bábovky na 
pískovišti, nemáš 

kam jít.




