
LEMUR 2019

PŘIHLÁŠKA do 14. ročníku soutěže

Projekt:
Název projektu:
Bourat je nesmysl
Koncept: původní
Rozpočet: n/a
V případě udělení ocenění mám zájem o marketingovou
prezentaci projektu v rámci dalších aktivit APRA (např. na
konferenci PR SUMMIT): Ano
Projekt byl navržen a proveden pro:
DBK a.s.

Na projektu se dále podíleli:
Firma/organizace:
Donath Business & Media s.r.o.

Přihlašujeme do:
Komunikacní disciplíny:
I.6 Krizová komunikace/Issues management
Oborové kategorie:
II.7 Služby
Porota má právo na změnu-přesun projektu do jiné kategorie,
pokud uzná, že by tam mohl mít větší šanci na ocenění

Osoba, která projekt do soutěže předkládá:
Jméno: Michal Donath
Funkce: Managing Director
Firma/organizace: Donath Business & Media s.r.o.
Ulice: Spálená 29
Město: Praha 
PSČ: 110 00
Stát: Česká republika

Kontakt:
Telefon: 602222128
Fax:
E-mail: michal.donath@dbm.cz

Seznámil/a jsem se s pravidly a souhlasím s nimi:
Podpis:
Datum:

Fakturační údaje:
Firma/organizace: Donath Business & Media s.r.o.
Ulice: Spálená 97/29
Město: Praha
PSČ: 11000
Stát: Česká republika
IČ: 25661035
DIČ: CZ25661035

Člen APRA: Ne
Partner soutěže: Ne
Nezisková organizace: Ne
Chci vstupenku na slavnostní večer:
2
Chci vstupenky na Workshop:
Ne

Podpis:

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte prosím sekretariát APRA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 tel. 224 875 320, e-mail: info@apra.cz.
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Stručné shrnutí projektu:
Uzávěra východu z metra Budějovická a průchodu pod lávkou u OC DBK v lednu 2018 ochromila hlavní komunikační uzel MČ Prahy 4. To mělo zásadní
negativní dopad na OC DBK a jím poskytované služby občanům a na přístup veřejnosti k poliklinice. Za viníka situace označil MHMP OC DBK. Díky PR a PA
aktivitám DBM a zajištění odborné supervize stavební fakulty ČVUT se podařilo k 18. 12. 2018 prostory zprůchodnit a očistit reputaci DBK. MHMP  úplně
upustil od veřejně proklamované snahy o zbourání terasy.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Zadání: Získat podporu veřejnosti a odborníků pro znovuotevření východu metra Budějovická a obnovu plného průchodu pasáží jak k OC DBK, tak k
poliklinice Budějovická. 
Cíle projektu: Přesvědčit veřejnost o bezdůvodnosti uzavření celé pasáže. Zapojit přední odborníky ČVUT do řešení vzniklé situace. Zpochybnit
oprávněnost postojů magistrátního odboru pro hospodaření s majetkem, zejména s ohledem na požadavek zbourání terasy u DBK a ohrožení historického
komplexu DBK
Cílové skupiny: pražská veřejnost, stavební odborníci, politici a úředníci pražského magistrátu, MČ P4, sousedící organizace, média.

Strategie:
Jednoznačně prokázat podíl MHMP na tristním stavu uzavřených prostor přilehlých k DBK. Transparentně informovat veřejnost o historii zanedbání péče
lávky u DBK. Proaktivně hledat bezpečné technické řešení ve spolupráci s těmi nejlepšími českými odborníky na ocelové a betonové konstrukce.
Informovat o architektonickém významu lávky jako integrální součásti řešení celého prostoru navržených manželi Machoninovými. Nepřipustit zbourání
terasy přilehlé k OC DBK.

Nástroje a aktivity
Byla zřízena referenční webová stránka, která shrnula historii vzniku a (ne)péče o lávku DBK se všemi relevantními dokumenty včetně aktuálních
statických posudků. K hledání technického řešení byl přizván z iniciativy tým profesora Františka Walda ze stavební fakulty ČVUT, který vypracoval
zásadní supervizní posudek umožňující znovuotevření uzavřených prostor po drobných stavebních úpravách.
DBM vedla aktivní mediální komunikaci formou tiskových zpráv a tiskových konferencí. O stanoviscích DBK byli informováni pražští zastupitelé i příslušný
radní pro správu majetku města jak přímou elektronickou, tak osobní komunikací.

Výsledky:
Uzavřené prostory byly 18. prosince 2018 po jedenácti měsících postupně zprůchodněny s významným dopadem na tržby nájemců v OC DBK právě v
předvánočním období. Znovuotevřenými prostory prochází znovu denně 90 až 100 tisíc občanů. Pozitivním výsledkem snahy DBK bylo také obnovení
bezbariérového přístupu hendikepovaných občanů k poliklinice Budějovická.

Weblinky:
https://www.bouratjenesmysl.cz/
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