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1 Úvod do problematiky 

1.1 Výchozí bod: Rozhodnutí připravit SUMP 2.0. 

Výchozím bodem pro přípravu SUMP 2.0. by mělo být rozhodnutí zlepšit současný stav 

mobility v obci, a především silné přesvědčení o tom, že obec potřebuje změnu směrem 

k větší udržitelnosti. Přitom by hned od začátku mělo být jasně definováno, že doprava či 

mobilita v obci není tím konečným cílem – měla by přispívat k dosažení vyšších hodnot, např. 

posílit kvalitu života či životní pohodu obyvatel. Rozhodnutí pro přípravu SUMP 2.0. vždy 

přináší závazek k jeho obecným cílům, kterými jsou: 

• Zvyšování dostupnosti, a to pro každého bez ohledu na příjem či společenský status; 

• Zvyšování kvality života a atraktivity městského prostředí; 

• Posílení bezpečnosti dopravy a veřejného zdraví; 

• Snižování hladiny nečistot v ovzduší a hlukového znečištění, emisí skleníkových plynů 

a spotřeby energie; 

• Ekonomická životaschopnost, sociální rovnost a environmentální kvalita. 

Aby výsledný plán byl opravdu udržitelný a efektivní, to vyžaduje skutečné nasazení. Pokud 

na místní úrovni chybí politik, který by myšlenku plánu prosazoval, bude velmi obtížné 

přesvědčit další politiky k podpoře plánu. Vyžaduje to přesvědčivé argumenty, které 

prezentuje někdo respektovaný mezi politiky a úředníky. Spouštěčem celého nového procesu 

může být i nějaký projekt nebo samostatné opatření. Rozhodnutí o větším infrastrukturálním 

projektu (např. nová tramvajová trať) nebo větší inovaci na území města (např. zavedení 

nízkoemisní zóny) musí být propojeno se začleněním takového opatření do širšího rámce 

plánování rozvoje města. 

Kdo za rozhodnutím stojí? 

Je pochopitelné, že za rozhodnutím stojí konkrétní politik a následně rada města, či 

zastupitelstvo. To ale nestačí. Takový politik se současně musí stát hlavním moderátorem 

diskuse, kterou nemůže být externí firma. Ideálním příkladem je, že primátor / starosta města 

vede své obyvatele k zodpovědnosti, k udržitelnosti. Přesvědčuje obyvatele o udržitelnosti 

v dopravě a dělá to dlouhodobě, tudíž rozhodnutí zpracovat SUMP 2.0. jde jaksi samo a 

veřejnost takovému kroku důvěřuje. 

Město může dát obrovské peníze do analýz, ale stejně vše končí u důvěry veřejnosti v politiky, 
zda to opravdu myslí vážně. Základem všeho je důvěra v politiku a jejich vedení. Komunikace, 
která vyžaduje čas.  

Hlavní zodpovědnost za přijetí SUMP 2.0. má sice Zastupitelstvo města, kterému dokument 

připravila Rada města, nicméně z pohledu komunikace a marketingové podpory je důležité, 
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aby někdo město viditelně zastupoval a SUMP 2.0. veřejně představoval a podporoval.  - tzv. 

patron.  

„Důvěryhodná a dostatečně vlivná osoba z veřejného sektoru (politik), která projekt veřejně 

podporuje.“ 

Patron projektu bude mít za úkol průběžně zveřejňovat nejen výsledky, jichž bude dosaženo a 

jednotlivé etapy SUMP 2.0., ale také informovat o následujících plánech. Jednotlivá jeho 

prohlášení by měla v co možná největší míře předjímat argumenty případných oponentů a 

reagovat na ně. 

Patron projektu představuje velice důležitou postavu, která dává najevo, že SUMP 2.0. má 

podporu zainteresovaných stran.  Patron projektu úzce spolupracuje s osobou, která má na 

starosti celou komunikační strategii projektu – jedná se o tzv. „komunikátora“. Činnosti, které 

patron projektu provádí, které jsou popsány výše, by měly být v souladu s dohodnutou a 

schválenou komunikační strategií projektu. 

„Komunikátor“  - „Odborník, který je odpovědný za tvorbu a realizaci komunikační strategie 

projektu. Komunikátorem může být zástupce veřejného sektoru, např. tiskový/á mluvčí nebo 

externí odborník či společnost.“ 

Hlavní úlohou komunikátora je poskytování informací o vývoji SUMP 2.0. veřejnosti a médiím. 

Komunikátor si je plně vědom celé řady výzev, kterým čelí, a zdrojů potřebných ke své práci. 

Poskytované informace musí splňovat vysoká kritéria konzistence, přesnosti a aktuálnosti. 

Naproti tomu komunikace opozice může být velmi emocionální, roztříštěná i rozporuplná. 

Vyjádření oponentů projektu se mohou velice často měnit, dokud některé nevyvolá odezvu a 

nestane se tak ústředním tématem útoku na projekt. Tyto informace bude komunikátor 

uvádět na pravou míru a  

Další podrobné informace jsou k dispozici v příloze 3 a na tomto odkaze: 

https://www.akademiemobility.cz/1.4.-zapojeni-verejnosti-a-partneru a 

https://www.akademiemobility.cz/participace  

  

https://www.akademiemobility.cz/1.4.-zapojeni-verejnosti-a-partneru
https://www.akademiemobility.cz/participace
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2 Komunikační strategie 

2.1 Úvodem 

Někdy města zapomínají udělat jeden důležitý krok, a tím je zapojení veřejnosti do celého 

procesu a získání souhlasu s konkrétními opatřeními. Pro některá opatření je pochopení a 

schválení ze strany veřejnosti významným faktorem. Proto je nutné, aby si města nechala 

zpracovat komunikační strategii, který má pomoci usnadnit zvládnutí komunikační role jak při 

zpracování samotného SUMP 2.0., tak se dotýká i otázek změny postojů k dopravnímu 

chování. 

Komunikační strategie obsahuje základní odpovědi na otázky z oblasti komunikace: 

• PROČ? – úloha komunikace; 

• KDO? – komunikátor; 

• JAK? – analýza zúčastněných stran, identifikace cílových skupin, určení hlavního cíle a 

volba strategie postupu; 

• POMOCÍ ČEHO A KOHO? – doporučené nástroje komunikace (určení komunikačních 

nástrojů a následně pomocí evalvace navržených řešení; 

• KDY? – komunikace v závislosti na etapách projektu (harmonogram kampaní); 

• ZA KOLIK? – rozpočet na komunikaci. 

Komunikační strategie vychází z faktu, že v českých podmínkách stále přetrvává k těmto 

dokumentům nedůvěra, nebo jsou špatně chápány. Současné hlavní problémy plánu 

udržitelné městské mobility jsou:  

• Dokument následuje západoevropskou filozofii, která neodpovídá podmínkám v ČR. 

• Dokument je v ČR interpretován jako generel dopravy, cílem však má být změna v 

podílu přepravní práce. 

• Dokument je prioritně zaměřen na infrastrukturní změny, podceňuje význam 

komunikace s veřejností a měkkých nástrojů. 

V tuzemském prostředí se tak jedná o relativně nový, nezvyklý přístup a jako každý přístup, 

který nemá ve stávajícím prostředí delší tradici, může být zpočátku přijímán se smíšenými až 

negativními pocity. Cílená komunikace je jedním z klíčových faktorů úspěchu SUMP 2.0.. 

Zvolená komunikační strategie může SUMP významně podpořit, ale i zásadním způsobem 

poškodit. Bez efektivní komunikace může nastat situace, kdy klíčové zúčastněné strany budou 

postrádat nezbytné informace a nebudou chápat potřeby projektu. 
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Aby se vytváření negativních emocí předcházelo, je potřeba komunikovat otevřeně, intenzivně 

a zajistit, aby všichni relevantní účastníci SUMP měli potřebné informace včas a v dobré kvalitě 

a aby byla dostatečným způsobem informována a motivována i široká veřejnost. Náležitá 

příprava umožní vždy nabídnout přesvědčivé odpovědi na námitky médií, veřejnosti, či 

politických odpůrců. Tímto způsobem lze zajistit, že o SUMP bude ve městě zájem, bude 

realizovatelný a bude veřejností a ostatními zainteresovanými stranami kladně přijat. 

Komunikační strategie bude založena na snaze otevřít strategické plánování veřejnosti a 

dalším aktérům ve městě. Důraz nebude kladen pouze na jednosměrnou komunikaci města 

směrem k veřejnosti, ale zejména na obousměrnou komunikaci, kdy se veřejnost a další klíčoví 

aktéři zamyslí nad budoucností města společně s jeho představiteli.   

Pokud se má veřejnost angažovat, potřebuje mít k dispozici relevantní informace a je třeba ji 

seznamovat průběžně s moderními principy plánování a tím předcházet budoucím 

problémům. 

Cílem komunikace není jen řídit a zpracovat dokument, ale je třeba vyvolat i společenskou 

zodpovědnost u všech zainteresovaných subjektů za tento dokument. Vždyť jde o budoucnost 

města. Pro všechny byly stanoveny cíle, které stanovily směr a za které je třeba přijmout 

společenskou zodpovědnost. Cílem komunikace je zajistit průhlednost a zřetelnost aktivit 
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SUMP a získání její dostatečné důvěry, aby byla ochotna sdělit svůj názor, poskytovat zpětnou 

vazbu a podněty. 

Komunikační plán je zaměřen na způsoby, jak informovat veřejnost o vizích a cílech města, 

některé aktivity však jsou žádoucí i v souvislosti s informováním veřejnosti o tom, proč město 

vybralo určitá opatření k realizaci a jak budou financována: 

• Informujte aktivně o faktech, která se týkají daných opatření, i o předpokládaných 

výsledcích. 

• Veřejné záznamy ze setkání se zainteresovanými partnery zajistí transparentnost 

procesu výběru opatření. 

• Připravte argumenty pro a proti vybraným opatřením a předložte je politikům a 

úředníkům činným v rozhodovacím řízení. 

• O vybraných opatřeních informujte i subjekty mimo správní orgány města a hlavní 

zainteresované partnerské instituce, tedy například sdružení místních obchodníků 

atd. 

2.2 Podrobné informace ke komunikačnímu plánu 

Stručně shrnuto. Součástí Plánu udržitelné městské mobility musí být komunikační strategie. 

Jenže právě ta má být postavena především na filosofickém pohledu. Proto tato kapitola je 

věnována obecným principům komunikační strategie, která musí být spojena právě 

s filozofickým přístupem. 

Udržitelná mobilita, marketing a marketingová komunikace 

Úlohou moderního marketingu a zejména marketingové komunikace je propojování zájmů 

organizace se zájmy jejích partnerů (stakeholderů) za účelem dosažení vytýčeného cíle. 

V případě Plánů udržitelné městské mobility jsou hlavními cíli především zvýšení 

informovanosti všech stakeholderů o existenci plánu udržitelné městské mobility, zvýšení 

participace veřejnosti na tvorbě SUMP a získání jejich podpory pro SUMP jako celek, tak i pro 

jednotlivé dílčí aktivity (např. zklidnění dopravy v konkrétní ulici). 

V rámci přípravy na letní školu 2019 byli účastníci vyzváni k identifikaci možných cílů 

marketingové komunikace, k identifikaci klíčových partnerů (stakeholderů) i konkrétních 

problémů, kterým čelí při prosazování SUMP na lokální úrovni. Získané poznatky a vstupy byly 

dále rozvíjeny ve skupinové diskuzi v rámci letní školy, jejíž součástí byla i tvorba základního 

konceptu marketingového komunikačního plánu pro konkrétní aktivity v jednotlivých 

městech. 

Hlavní poznatky a možná řešení jsou nastíněny v následujícím textu. 
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Role marketingu a marketingové komunikace 

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním smyslem marketingu a marketingové komunikace 

v moderním pojetí je propojování zájmů organizace a jejích partnerů za účelem dosažení 

stanovených cílů. V takto pozitivním smyslu však není marketing v současnosti ani veřejností, 

ani zástupci měst chápán. Marketing je spíše chápán v negativním smyslu, jako nástroj, který 

ovlivňuje chování spotřebitelů směrem k rozhodnutím, která by spotřebitelé za normálních 

okolností neučinili (pokud by nebyli marketingovým aktivitám vystaveni) a která jsou tedy 

z nezávislého pohledu neracionální, či dokonce proti jejich zájmům (typicky např. spotřebitel 

se zadluží nákupem výrobku, který ve skutečnosti nepotřebuje, ale byl mu „vnucen“ reklamní 

kampaní). 

Toto chápání marketingu a marketingové komunikace pak vede k podceňování jejich role 

v moderní společnosti pro racionálně uvažujícího člověka, či dokonce k jejich úplnému 

odmítání především ze strany organizací, jejichž smyslem není dosažení zisku, ale dosažení 

širšího, veřejně prospěšného cíle, což je právě oblast udržitelné městské mobility. Takové 

organizace věří, že smysl jejich existence i jejich aktivity jsou natolik jasně prospěšné, že jejich 

prospěšnost musí být zřejmá každému člověku, a tedy není nutné využívat marketingové 

„triky“ k ovlivnění veřejnosti. 

Výsledkem tohoto chápání marketingu je pak samozřejmě nulový, či téměř nulový rozpočet 

na marketingové aktivity v rámci PUMM, protože prostředky investované do marketingu jsou 

považovány za peníze vynaložené neefektivně (v horším případě dokonce neeticky), neboť 

jejich samotné investování mobilitu ve městech nezlepší (na rozdíl od např. investic do 

konkrétních dopravních opatření). 

Je však zřejmé, že toto chápání marketingu brání městům v lepší komunikaci s jednotlivými 

zainteresovanými partnery a v prosazování cílů v oblasti udržitelné městské mobility. Přitom 

marketingové aktivity nemusejí být samy o sobě příliš nákladné, ale mají potenciál výrazně 

přispět k propojení zájmů jednotlivých zainteresovaných skupin a k nalezení řešení, která 

budou pro všechny zainteresované užitečná a přijatelná. Ostatně i příklady dobré praxe ze 

zahraničí jasně ukazují, že zvládnutí marketingu a komunikace může hrát významnou roli při 

prosazení plánů a opatření podporujících udržitelnou mobilitu. 

Základní koncept marketingového komunikačního plánu pro udržitelnou městskou mobilitu 

Cíle 

Základem každého marketingového plánu je jasné stanovení cílů, kterých má být 

marketingovými aktivitami dosaženo. V oblasti udržitelné městské mobility se ukazuje, že 

města mnohdy buďto žádné cíle dosažitelné marketingovými aktivitami nemají, nebo jich mají 
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naopak příliš mnoho, anebo jsou cíle nejasně formulovány (typicky např. zvýšení participace 

veřejnosti). Zejména v počátcích aktivit je vhodné nastavit konkrétní a v relativně krátkém 

čase dosažitelné cíle, které umožní tvorbu jednoduchého marketingového plánu a zároveň i 

otestování konkrétních marketingových aktivit a jejich účinnosti v konkrétním městě/ ulici/ 

sídlišti. Pokud je cílů stanoveno příliš mnoho, či jsou nejasně formulovány, není možné sestavit 

jasný plán aktivit, plán se stává nesrozumitelným i pro jeho autory a samozřejmě především 

pro cílové skupiny (partnery), kteří nechápou, k čemu konkrétní aktivity směřují. 

Stakeholders a jejich potřeby 

Dalším krokem je identifikace klíčových partnerů (stakeholderů), jejichž chování bude 

prováděnými aktivitami ovlivňováno. 

V rámci přípravy na letní školu 2019 i samotné letní školy, byly ve spolupráci s městy 

identifikovány následující klíčové skupiny partnerů (stakeholderů): 

• Aktéři místní samosprávy (zastupitelé, starosta atd.) 

• Firmy v regionu/ městě 

• Policie ČR a obecní či městská policie 

• Ředitelství silnic a dálnic v obcích, jimiž procházejí komunikace 1. třídy 

• Školy a školky 

• Veřejnost: 
o Jednak v širším pojetí jako obyvatelé města 
o Jednak v užším pojetí jako obyvatelé konkrétní ulice, které se týkají 

navrhovaná opatření. 

Je zřejmé, že každá z těchto skupin má své vlastní zájmy, které mohou být často protichůdné. 

Komunikační kampaň však může právě přispět ke sladění často protichůdných zájmů, či 

k nalezení společného zájmu, který převýší v důležitosti zájmy původní.  

Navíc i v rámci jednotlivých skupin stakeholderů můžeme identifikovat jednotlivé 

mikrosegmenty, jejichž zájmy budou odlišné či protichůdné k zájmům ostatních v rámci dané 

skupiny (např. v rámci veřejnosti v jedné ulici nalezneme jak rodiče malých dětí, kteří si přejí 

bezpečné přecházení pro své děti cestou do školy či školky, tak řidiče, kteří potřebují své auto 

v ulici zaparkovat, jejichž parkovací místo ale zabraňuje zřízení bezpečných přechodů pro 

chodce).  

Jednotlivé skupiny stakeholderů se přitom navzájem ovlivňují a komunikují spolu, přičemž 

každý jeden člověk může být členem více skupin a mikrosegmentů často s protichůdnými 

zájmy (tak např. místní zastupitel může být také rodičem malého dítěte a zároveň řidičem 

potřebujícím zaparkovat své auto na ulici před domem). Těchto vazeb lze v komunikaci využít 

a pomocí hledání společného zájmu využít jednu skupinu k aktivnímu ovlivnění dalších skupin. 
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Z hlediska marketingových aktivit je pak zásadně důležité nejen porozumět tomu, kteří 

stakeholdeři jsou pro dosažení cíle klíčoví, ale právě i vazbám mezi jednotlivými skupinami a 

jejich vzájemným ovlivňováním včetně pochopení hodnot a motivací každé konkrétní skupiny. 

Výsledkem by pak měl být výběr konkrétních cílových skupin, na které budou marketingové 

komunikační aktivity cílit. Pro dosažení efektivnosti marketingové komunikace je nutné vybrat 

jen některé skupiny stakeholderů, které jsou z hlediska dosažení cílů komunikace 

nejdůležitější a které mají také největší potenciál ovlivnit další skupiny stakeholderů. 

Pro pochopení potřeb a motivace jednotlivých skupin lze dobře využít Maslowovu hierarchii 

potřeb, která umožňuje nejen identifikaci samotných lidských potřeb, ale také jejich seřazení 

z hlediska důležitosti. Hierarchie bývá znázorňována jako pyramida stavěná odspoda nahoru. 

Obrázek: Maslowova hierarchie potřeb 

V této pyramidě platí, že potřeby na vyšší úrovni 

může jedinec uspokojit až v okamžiku, kdy jsou 

uspokojeny potřeby na nižší úrovni. 

Z hlediska marketingu je základní výhodou této 

pyramidy fakt, že v rámci jedné kultury mají všichni 

jedinci tuto pyramidu v zásadě stejnou. Je tedy 

ideální, pokusit se pro ovlivnění cílové skupiny nalézt 

odpovídající potřebu co nejníže v této pyramidě, 

protože všechny další potřeby mohou být 

uspokojeny až poté, kdy bude uspokojena tato 

potřeba nejnižší. Naplnění nižších potřeb má navíc 

z hlediska cílové skupiny jasnou prioritu a pokud tedy 

cíle komunikace navážeme na tyto nižší potřeby, existuje poměrně velká naděje, že 

komunikace skutečně ovlivní chování cílové skupiny žádoucím směrem. 

V rámci letní školy bylo identifikováno jako ideální propojení udržitelné mobility s tématem 

bezpečnosti, která je v hierarchii potřeb druhá v pořadí, hned po fyziologických potřebách. 

Ačkoliv samotné čisté životní prostředí a čistý vzduch patří mezi fyziologické potřeby, jejichž 

uspokojení by mělo být pro člověka nejdůležitější, ukazuje se, že tento problém česká 

veřejnost nevnímá jako zásadně důležitý. Naopak většina veřejnosti má pocit, že její 

fyziologické potřeby jsou v tuto chvíli uspokojeny a znečištěné životní prostředí je 

bezprostředně neohrožuje na životě. Naopak snahu o jeho zlepšení spíše přičítají ambicím 

některých jednotlivců či skupin uspokojit své potřeby uznání a seberealizace, tedy potřeby, 

které jsou většinové populaci vzdálené.  
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V budoucnu se samozřejmě toto vnímání urgentnosti naplnění jednotlivých potřeb může 

změnit tak, jako se to v současnosti děje v souvislosti s klimatickou změnou v sousedním 

Německu nebo ve skandinávských zemích, kde již má zejména mladá generace pocit, že ji 

klimatická změna přímo ohrožuje na životě. V českých podmínkách ale tento problém není 

vnímán tak palčivě, proto se jeví jako účelnější navázání udržitelné mobility na již existující 

potřebu bezpečí. 

Smyslem marketingu je nabízet řešení problémů cílové skupině. Z tohoto pohledu můžeme 

v zásadě rozlišit dva typy problémů, problémy aktivní a problémy neaktivní. Aktivní problém 

je takový, jehož je si cílová skupina vědoma. Úkolem marketingu je pak nabídnout určité řešení 

jako nejlepší možné. Neaktivní problém je naopak problém, o jehož existenci cílová skupina 

zatím neví. Proto je úkolem marketingu nejprve pomoci cílové skupině pochopit tento 

problém a následně nabídnout jeho řešení.  

Je zjevné, že je mnohem jednodušší nabídnout řešení již aktivního problému, než problém 

aktivovat a teprve následně nabízet řešení. I proto je tak důležité pochopit potřeby, motivace 

a problémy cílové skupiny, na něž lze navázat nabízená řešení. 

Cílová skupina pro marketingovou strategii 

Jakmile jsou identifikovány klíčové cílové skupiny, je třeba co nejlépe porozumět jejich 

chování, potřebám a motivaci. Zejména je třeba zjistit následující informace o každé cílové 

skupině: 

• Kdo přesně patří do cílové skupiny (z hlediska demografických, socioekonomických 
charakteristik, sociálního statusu atd.). 

• Jaká je primární motivace cílové skupiny. 

• Jak vnímají komunikované téma, zdali je pro ně zajímavé, jak moc je pro ně důležité 
atd. 

• Kolik času jsou ochotni tématu věnovat. 

• Co chtějí/ potřebují slyšet, jaké informace již mají, z jakých zdrojů a jak důvěryhodné 
pro ně tyto zdroje jsou. 

• Jaký jazyk používají v komunikaci (zde máme na mysli využití generačně podmíněných 
jazykových prostředků, regionálních dialektů a slangových výrazů, anglicismů atd.). 

• Jaké je jejich mediální chování, tedy která média sledují, jak často a při jaké 
příležitosti. Která média jsou pro ně důvěryhodná. 

• Zdali jsou ochotni se aktivně zapojit do komunikačních aktivit a ovlivnit ostatní členy 
cílové skupiny a dalších cílových skupin. 

Jak již bylo uvedeno výše, je možné (a často i nutné) zaměřit marketingové aktivity na větší 

počet cílových skupin. Aby však zůstala marketingová komunikace věrohodná, není možné 

formulovat pro každou cílovou skupinu jiné sdělení, protože cílové skupiny jsou navzájem 

propojené a vzájemně se ovlivňují. Je však možné doručit každé cílové skupině stejné sdělení 
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jiným způsobem, s použitím jiných komunikačních prostředků, jinak formulovaným sdělením 

atd. 

Jakmile byla definována cílová skupina, je třeba zaměřit pozornost na zbývající části 

marketingové komunikační strategie, tedy především na formulaci samotného sdělení (tedy 

co chci cílové skupině sdělit) a volbě vhodných komunikačních prostředků/ nástrojů/ médií. 

Formulace sdělení 

Formulace sdělení patří nepochybně k nejtěžším částem marketingového plánování. 

V současné době jsou podle odborné literatury obyvatelé vyspělých zemí (včetně ČR) 

vystaveni v průměru až 3.000 marketingovým sdělením denně, přičemž není v lidských silách 

všem těmto sdělením věnovat pozornost, natož si je zapamatovat. 

Primárním cílem je tedy vytvořit takové sdělení, které získá pozornost cílové skupiny. Teprve 

sdělení, které získá pozornost cílové skupiny, má potenciál ovlivnit její chování. Pro získání 

pozornosti je důležité navázat obsah sdělení na potřeby a motivaci cílové skupiny. Lze také 

využít některých prvků komunikace, které pozornost přitahují (např. využití dětí, domácích 

mazlíčků, známých osobností, humoru atd.). 

Důležitým rozhodnutím z hlediska obsahu sdělení, je rozhodnutí, zdali bude sdělení působit 

na racionální faktory rozhodování cílové skupiny, nebo na faktory emocionální. V současné 

době se jako účelnější ukazuje využití emocionálních faktorů, ať již pro jejich větší schopnost 

získat pozornost, tak i pro jejich schopnost lépe ovlivnit chování cílové skupiny. 

Sdělení by zároveň mělo být co nejosobnější. Cílová skupina musí mít pocit, že je jí sdělení 

určeno a týká se jí. Pokud tomu tak není, pak cílová skupina sdělení ignoruje, protože má 

dojem, že komunikační kampaň hovoří k někomu jinému. S tím úzce souvisí i použitý jazyk a 

výrazové prostředky. Jestliže chceme cílovou skupinu zaujmout, je třeba používat jazyk, který 

cílová skupina běžně používá v komunikaci a kterému rozumí.  

V rámci letní školy se ukázalo, že již samotný pojem „plánu udržitelné městské mobility“ má 

potenciál odradit případné zájemce, bude považován většinovou populací za nerelevantní a 

příliš komplikovaný až vědecký. Většinová populace nebude mít v žádném případě pocit, že se 

jedná o něco, o co by se měla zajímat, co by jí mohlo přinést jakoukoliv výhodu, nebo jakkoliv 

řešilo její skutečné problémy. Přitom právě zjednodušení komunikace a využití adekvátních 

výrazových prostředků může pomoci jednoduše ovlivnit přístup cílové skupiny k problému. 

Pokud je smyslem komunikace ovlivnit chování cílové skupiny, mělo by sdělení působit 

urgentně (tedy komunikovaný problém je třeba řešit nyní, jinak hrozí nepříjemné následky). 

Zároveň by mělo být jasně komunikováno očekávané chování cílové skupiny poté, co je 
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komunikaci vystavena (tedy např. přijďte na jednání zastupitelstva v určitý den, neboť se bude 

projednávat důležitý problém, namísto pouhé informace o tom, že se jednání koná). 

Důležitou roli ve sdělení pak hraje i značka, kterou je komunikace zaštítěna, která má potenciál 

sama o sobě zaujmout cílovou skupinu, vytvořit emocionální benefit pro příjemce a 

zjednodušit předávané sdělení, čímž může zvýšit jeho relevanci pro cílovou skupinu. V rámci 

letní školy byla diskutována např. značka „Polaď Prahu“ využívaná hlavním městem. Značka 

nepochybně zjednodušuje a přibližuje širší veřejnosti komplikovaný název „Plán udržitelné 

městské mobility,“ je však diskutabilní, zdali má potenciál zasáhnout všechny cílové skupiny, 

zejména starší generaci, která může mít problém s porozuměním slovu „polaď.“ Jedná se 

nicméně nepochybně o dobrý směr, který komunikaci zjednodušuje a přibližuje alespoň části 

cílové skupiny. 

Komunikační nástroje 

Posledním krokem v marketingovém plánování je pak definování konkrétních komunikačních 

nástrojů a médií, která budou v komunikaci využita. Vybrané nástroje musí odpovídat 

definované cílové skupině, musí být pro ni dosažitelné a věrohodné. 

Na úrovni měst bude hlavním komunikačním nástrojem především osobní komunikace 

spojená s pořádám různých akcí. Reklama bude hrát spíše okrajovou roli. Pokud bude využita, 

pak zejména venkovní reklama ve formě plakátů. 

Čím dál důležitější roli pak hrají nástroje public relations (vztahů s veřejností), tedy zejména 

využití webových stránek, sociálních médií, místních tištěných médií či místních (regionálních) 

rozhlasových stanic. 

Výhodou všech výše uvedených nástrojů je skutečnost, že ve srovnání s tradiční reklamou jsou 

relativně nenákladné. Navíc vhodnou formulací sdělení (viz  výše) lze výrazně zvýšit 

pravděpodobnost úspěšného působení bez dodatečných finančních prostředků. Vhodná 

formulace sdělení je tedy nástrojem, jak snížit nutný rozpočet na marketingové aktivity. 
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3 Iniciativa CityChangers 

Jedná se o platformu občanů, kterou netvoří jen politici a úředníci, ale především aktivní lidé 

v místních komunitách, které bychom rádi navzájem propojili. Spojovacím článkem je řešení 

dopravy a mobility. Pokud s vámi rezonují naše hodnoty a chcete přispět ke změnám, zůstaňte 

s námi ve spojení a zanechte nám na sebe kontakt. Řekněte nám něco o sobě, o svém spolku 

nebo své komunitě a my se vám ozveme nebo vás propojíme s těmi správnými lidmi. 

CityChangers sdílí společnou představu, jak budovat a přetvářet města, aby se v nich dobře 

žilo, aby v nich své místo našli mladí lidé, rodiny s dětmi i senioři. Pro tuto představu o 

společné budoucnosti chtějí CityChangers získat podporu a porozumění u všech, kteří k jejímu 

naplnění mohou svým dílem přispět. Společného cíle chtějí dosáhnout vzájemnou komunikací 

a spoluprací mezi státními i samosprávnými institucemi, občanskými iniciativami i jednotlivci 

z řad nejširší veřejnosti, jimž není lhostejný svět, ve kterém žijí a žít budou. 

Nejlepší způsob, jak se učit a jak se inspirovat, nabízejí konkrétní případové studie. Pravidelně 

vybíráme nejlepší řešení, která se objevila v našem veřejném prostoru. 

Pro iniciativu je klíčová komunikační strategie, jejíž cílem je vytvoření jednotné značky na 

národní úrovni. Komunikace různých projektů moderní mobility je do značné míry roztříštěná 

a úkolem CityChangers je tyto projekty zastřešit pod jednou konzistentní značkou s dobrou 

image. 

Primárním cílem komunikace (na webovém portálu i sociálních sítích) je motivovat a inspirovat 

občany k aktivní snaze o prosazení moderní mobility, tj. rozšíření základny aktivních občanů 

s přáním zlepšit své město k lepšímu. V neposlední řadě je v rámci komunikace důležité 

budování značky, která by se v budoucnu mohla rozšířit i za hranice České republiky. 

 

3.1 Brand identita 

Je důležité pro CityChangers nastavit konzistentní a zapamatovatelnou brand identitu, která 

bude korelovat s jakýmkoliv obsahem vytvářeným pro značku CityChangers. 

Vhodným modelem pro definování identity značky je tzv. Kapferer’s Brand Identity Prism. 

Tento model nám pomůže vymezit značku způsobem, jenž bude odrážet základní hodnoty 

iniciativy CityChangers. 
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Fyzická stránka 

Fyzické aspekty značky jsou nejviditelnějšími identifikátory. Patří sem logo, ikonografie, 

stylizace, barevná paleta apod. V případě CityChangers to bude kromě těchto identifikátorů 

také vytvářený obsah (tj. příspěvky na webu i sociálních sítích). Je klíčové, aby byla fyzická 

stránka reprezentovala koncept CityChangers konzistentním způsobem. Ideální je stav, kdy si 

příjemce jakékoliv sdělení spojí se značkou CityChangers v okamžiku, kdy uvidí jen grafiku a 

barvy, případně z dálky logo, aniž by četl text. 

Osobnost 

Osobnost vyjadřuje způsob, jakým se daná značka „prezentuje“ a „komunikuje“. Osobnost se 

dá dobře definovat např. na lidských charakterových vlastnostech. Mimo jiné je vhodné 

doplnit, že CityChangers bude v rámci komunikaci vždy prezentována jako iniciativa. 
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Iniciativa CityChangers by byla jako člověk sebevědomá, iniciativní, ambiciózní, proaktivní, 

rozumná, nadšená, optimistická, ekologicky smýšlející, přátelská, s chutí ovlivňovat a 

inspirovat své okolí. 

Součástí osobnosti se mohou stát ambasadoři CityChangers. Je ale potřeba dbát na to, aby 

jednotlivé osobnosti korespondovaly s celkovou identitou značky. Ideální osobností určitě 

v tomto smyslu bude Jaroslav Martínek (tak jako byl Steve Jobs pro Apple, nebo Bill Gates pro 

Microsoft). 

Kultura 

Kultura značky je jakýsi hodnotový systém, na jehož základě značka jedná. Kultura je často 

představována jejími zaměstnanci. V případě CityChangers by firemní kulturu představovaly 

spíše spřízněné organizace, univerzity, ale samozřejmě také města. Kultura tedy není 

vytvářena pouze iniciativou CityChangers. Je spoluvytvářena také dalšími stakeholdery 

projektu. Kultura CityChangers je otevřená každému, je přátelská, inovativní, nebyrokratická, 

nadšená. 

Vztahy 

Vztahem se v případě CityChangers jeví zejména vnější komunikace vůči veřejnosti a umění 

„naslouchat“. CityChangers se zaměřují na budování vztahu se širokou veřejností (nikoliv jen s 

městskými představiteli), a proto by ani komunikace neměla být jednostranná. Iniciativa 

poznává příběhy a reálné situace „normálních“ lidí. Pro tyto osoby by měla být iniciativa 

CityChangers jakýmsi odrazovým můstkem ke splnění jejich cílů, tj. kvalitního městského 

života. Každý se může zapojit, inspirovat ostatní a sdílet s nimi své zkušenosti. CityChangers 

jsou otevřenou komunitou, jejíž členové si navzájem pomáhají. 

Reflexe 

Pod reflexí si představme stereotypického návštěvníka webu nebo sociálních sítí iniciativy 

CityChangers. Přestože jsme definovali více cílových skupin (viz níže), typickým návštěvníkem 

bude zřejmě mladší (25 – 35 let) osoba, která se aktivně snaží změnit své město k lepšímu. 

Důležité také je, koho si ostatní představí jako představitele CityChangers. Stereotypem může 

být mladý cyklista, který se snaží prosadit preferování cyklistiky a výstavbu podpůrné 

infrastruktury. Je důležité si uvědomit, že někdy může být tento stereotyp vnímán dokonce 

negativně („nadšený cyklista se snaží prosadit svůj názor za každou cenu“). Naším cílem je však 

spíše dosáhnout toho, aby byl typický sledující CityChangers „obyčejným“ člověkem – nikoliv 

zarytým aktivistou. Ostatní jej pak mohou považovat za inspiraci. Obecně by se měly cílové 

skupiny s tímto typem člověka identifikovat a mít chuť být takto vnímáni svým okolím. Proto 

se budou chtít přidat k nám. 

Self-Image 
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Self-Image je jakýmsi ideálem ze strany „zákazníka“, aneb jak chce vypadat, chovat se a jaké 

má ambice, co si myslí o sobě, když je součástí CityChangers. Když jsem City Changer, jsem pro 

ostatní inspirativní, jsem akční, jsem součástí skupiny lidí, kteří chtějí věci měnit k lepšímu, ale 

nejsem aktivista! Jsem součástí značky. 

 

3.2 Cílové skupiny CityChangers 

Primární: 

• Mladí lidé (Generace Y a Z) 

• Rodiče s dětmi, matky 

Sekundární: 

• Provozovatelé kaváren 

• Aktivní občané, nadšenci do SC iniciativy 

• Starostové, místostarostové atd. 

• Sportovci, cyklisté 

 

3.3 Styl komunikace 

Komunikace iniciativy CityChangers by se měla držet některých základních charakteristik, aby 

pozitivně ovlivňovala zmíněné cílové skupiny. 

V prvé řadě by měla být komunikace postavena na optimismu a radosti z prezentovaného 

obsahu, projektů, příspěvků, příběhů atd. Komunikace CityChangers by neměla zdůrazňovat 

negativní aspekty měst, nýbrž podpořit ambiciózní projekty ve snaze udělat města přívětivější 

pro život. Komunikace by měla ukázat, že když se chce, tak to jde. 

Příspěvky a obsah by měly plnit tři základní funkce: 

• Informovat a edukovat 

• Motivovat, inspirovat 

• Bavit 

Ne všechny příspěvky musí plnit tyto tři funkce dohromady, nicméně je důležité, aby 

komunikace našla jakýsi kompromis a v celkovém měřítku ani jednu z funkcí neopomíjela.  

Proč vůbec komunikovat?  

Hlavním cílem CityChangers je poukázat na to, že někteří lidé se snaží města aktivně měnit 

k lepšímu. Proto informuje iniciativa CityChangers o stávajících i budoucích zajímavých 
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projektech. Zároveň by však komunikace měla vyvolat ve čtenářích také motivaci a přání 

změnit i své město k lepšímu. 

Nelze opomenout, že musíme čtenáře bavit. Sledování obsahu iniciativy CityChangers je pro 

naprostou většinu lidí aktivitou ve volném čase, a proto by měl být obsah nejen smysluplný a 

informativní, ale také zábavný a zajímavý. Toho lze nejlépe dosáhnout tím, že budeme 

v obsahovém marketingu zdůrazňovat PŘÍBĚH. 

3.4 Obsahová strategie 

Jak již bylo naznačeno, u obsahové strategie bude hrát klíčovou roli příběh. Ten totiž dodá 

komunikaci jisté emoce, díky kterým si čtenáři obsah lépe zapamatují a třeba se s ním i 

ztotožní. Analogii lze najít u mnoha značek, které se dnes snaží místo technických vlastností 

produktu (USP1) komunikovat spíše emoční přidanou hodnotu (ESP2). 

V případě projektů v rámci iniciativy CityChangers se jistě najde spousta zajímavých 

inovativních řešení (technický, technologický aspekt), které je třeba prezentovat. Nelze však 

opomenout snahu o vyvolání určitých emocí. 

Tak například popis technologického provedení smart parkovacího místa s využitím moderních 

IOT technologií nemusí v široké veřejnosti vyvolat téměř žádné emoce. Je nepochybně skvělé, 

že se město snaží o inovativní řešení mobility, nicméně pro běžného sledujícího, který zrovna 

není technologickým nadšencem, je detailní popis řešení komplikovaný nebo nezajímavý. 

Město se samozřejmě svou iniciativou chce pochlubit, což je jedině dobře, nicméně jistě se dá 

tato novinka komunikovat zajímavěji. Stačí ji doplnit příběhem. Pokud předložíme čtenářům 

příběh o Petrovi, který nyní může rychleji a efektivněji zaparkovat, díky čemuž nepřijde pozdě 

na jednání, a ještě k tomu vše včetně placení vyřeší v jednoduché mobilní aplikaci, bude to 

běžnému čtenáři jistě dávat větší smysl. Tento příklad je skutečně až příliš zjednodušený, 

nicméně z něj vyplývá jedna podstatná myšlenka. Autentický příběh bude vždy silnější a 

zapamatovatelnější zprávou než obecný popis. Autentický příběh musí být někým konkrétním 

vyprávěn (Petr) a musí používat jazyk, který vypravěč běžně používá (tedy ne příliš odborný a 

komplikovaný). 

Komunikovaná témata 

 

1 Unique selling proposition – technické a jiné kvalitativní aspekty produktu, kterými se firma snaží odlišit od 

konkurence. 
2 Emotion selling proposition – emoce jako přidaná hodnota produktu (statut, rodina, bezpečnost, atraktivita 

apod). Například CocaCola dnes nekomunikuje složení svých nápojů, ale spíše emotivní hodnoty s nimi spojené. 
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Jaká témata budeme chtít v rámci CityChangers komunikovat? Možností je mnoho a jistě nám 

spoustu nápadů přinese spolupráce s konkrétními městy. Pro začátek máme ovšem pro 

obsahovou strategii naplánovaná následující témata: 

• Lidé a jejich příběhy 

• Život v ulicích 

• Setkávání se 

• Bezpečí 

• Krása 

• Zdraví 

• Čistota 

• Dostupnost pro všechny 

• Inspirativní prostor 

• Úspěšné projekty 
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3.5 Klíčové otázky, které si musíme položit 

Kdo bude sledovat náš obsah? 

Komunikací chceme samozřejmě cílit na definované TG (cílové skupiny). Různé kanály však dokážou 

různě dobře oslovit různé skupiny lidí. Instagram může u námi definovaných TG oslovit zejména 

generaci Y a Z, která je na této síti nejaktivnější. V rámci Facebooku naopak můžeme těžit z toho, že 

již existuje komunita lidí (1300 členů) v rámci Facebook stránky „CityChangers Česko“ 

(https://www.facebook.com/dobramesta.cz/).  

Webová stránka potom bude hrát významnou roli v „druhé fázi“ uživatelského postupu. Zájemci si na 

webu mohou o projektech pročíst detailnější články, ale zejména mohou kontaktovat CityChangers 

s vlastním příběhem. 

Jaký problém budeme pro naše TG obsahem řešit? 

Lidé by chtěli své město „změnit“, ale nemají, na koho se obrátit a odkud brát inspiraci či nevědí, kde 

začít. My jim přinášíme inspirativní příběhy, díky kterým si mohou být jisti, že v tom nejsou sami. 

Co nás dělá unikátními? 

Chceme vytvořit jednotnou a konzistentní značku na národní úrovni. Taková značka doposud 

neexistuje a komunikace různých smart mobility projektů a iniciativ je tak velmi roztříštěná. 

Na jaké obsahové formáty se budeme soustředit? 

Na Instagram budou vhodné fotografie, obrázky, videa či infografika s vhodným copy. Pro web budou 

zatím zachovány case studies a další články. 

Jak budou fungovat procesy vytváření a publikování obsahu? 

Publikovat obsah na sociální sítě a web bude tým iniciativy CityChangers, aby byla udržena jednotná 

brand identita. Chceme však motivovat města i občany, aby nám zasílali náměty na příspěvky, 

příběhy, fotky nebo videa. Chceme komunikaci personifikovat, a toho docílíme právě tím, že budeme 

publikovat reálné příběhy běžných lidí. Vytváření obsahu tedy může fungovat jak ze strany týmu 

Citychangers, tak i ze strany veřejnosti, která má možnost nám své příběhy doručit. Veřejnost chceme 

motivovat k vytváření vlastního obsahu (UGC3), který budeme rádi sdílet i na našich stránkách a 

sociálních médiích. Dalším zdrojem jsou pak samozřejmě města, jejichž zajímavé příběhy chceme 

sdílet rovněž. 

Jaký bude tón komunikace a jakým jazykem budeme mluvit? 

 

3 User Generated Content (Obsah vytvořený uživatelem) 
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Jazyk komunikace musí odpovídat cílové skupině. Jsou zakázány příliš odborné výrazy a výrazy 

spojující značku CityChangers s dopravním inženýrstvím a plánováním. Mluvte jazykem normálních 

lidí o jejich normálních každodenních problémech a jejich řešení. 

Tón komunikace musí odpovídat profilu značky. Je přátelský a vyzývající k zapojení (inkluzivní). 

Nikoho nevylučujeme. Proti nikomu se nevyhrazujeme (ani proti zarytým automobilistům). Nikoho 

nepoučujeme. Nejsme aktivisté, jsme normální lidé s touhou něco změnit k lepšímu. 

3.6 Komunikační kanály 

Na jakých kanálech budeme obsah publikovat? 

Základní informace o iniciativě poskytují webové stránky www.citychangers. Kromě toho byl 

založen Instagramový účet a Facebooková stránka. Zajímavým kanálem by však mohl být i LinkedIn, 

na kterém se sdružují profesionálové, iniciativní a ambiciozní lidé. 

Pro lepší obsahové zaměření na sociálních sítích mohou být použity následující klíčová slova 

(hashtagy): 

• #citychangerscesko 

• #citychangers_cz 

• #urbanismus  

• #parklet 

• #motivace  

• #dnesfotim  

• #menimemesta 

• #modernimobilita 

3.6.1 Instagram (IG) 

Pro CityChangers byl založen IG účet, na který bychom chtěli pravidelně publikovat relevantní obsah.  

www.instagram.com/citychangers_CZ  

Zviditelnit se budeme prozatím snažit publikováním organického obsahu. 

Klasické příspěvky by měly dodržovat brand identitu a jednotný styl. 

„Příběhy“ můžeme využít k publikování autentického obsahu z proběhlých událostí nebo ke sdílení 

uživatelského obsahu (Uživatelské fotky označením CityChangers) 

Cíle: 

• Vybudovat komunitu CityChangerů, kteří se navzájem inspirují, pomáhají si a podporují se 

• Budovat povědomí o značce mezi širokou veřejností 

Návrh typu obsahu: 

• Příběhový, emotivní 

http://www.citychangers/
http://www.instagram.com/citychangers_CZ
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• Edukativní, informativní, (trendy, řešení ze zahraničí, inspirace) 

• Inspirativní (citáty, rozhovory) 

• Autentický – zejména prostřednictvím „příběhů“ (využití uživatelského obsahu, 

příspěvky „ze zákulisí“ atd.) 

Příběhy potřebujeme získat od Vás! 

Abychom mohli na náš IG a Facebook účty CityChangers publikovat pravidelně, budeme rádi, když 

nám pomůžete poskytováním dobrého obsahu. CityChangers je iniciativou, do které se může zapojit 

jakékoliv město s jakýmkoliv SMART MOBILITY nápadem, a tudíž Vás vyzýváme k zasílání obsahu ke 

sdílení. 

Co od Vás budeme chtít? 

Je to jednoduché. Chceme, aby byly naše účty konzistentní a aby byl obsah v souladu s  identitou naší 

značky. Proto jsme připravili krátký návod, jaký obsah bychom od Vás uvítali. 

Koncept příspěvku: 

• Příběh s připravenou textací. V oblasti Smart Mobility je v rámci ČR spoustu skvělých a 

zajímavých projektů, o kterých bychom se chtěli dozvědět něco víc. Určitě máte zajímavý 

příběh o tom, jak se Vám podařilo splnit nějaký cíl, jaké jste museli překonat překážky či třeba 

jen vtipnou příhodu z Vašeho města. Chtěli bychom znát příběhy obyvatel, příběhy projektů 

nebo příběhy města. Samozřejmě je pro nás důležité udržet koncept příspěvků v souladu 

s hlavní problematikou CityChangers, a to moderní mobilitou. 

o Pro potenciální příspěvek tedy napište text, který budeme moct reálně použít. Přitom 

se držte známých dobrých pravidel. Příspěvek by měl být jasný, výstižný a stručný. 

Pokud můžete nějaké slovo vynechat, vynechte ho. Klíčové je, aby textace dávala 

smysl a odvyprávěla čtenáři krátký, ale zajímavý příběh.  

 

• Média (Fotky, Videa, Gify). Přestože je pro nás ze všeho nejdůležitější příběh, nelze 

opomenout fakt, že příspěvek bude denně soupeřit s obrovským množstvím obsahu jiných 

firem i jednotlivců. Proto budeme rádi, když nám k příběhu pošlete nějakou fotografii (klidně 

i více), grafiku nebo video. Ideálním řešením je zaslání fotografie v co nejvyšším rozlišení 

(formát JPEG nebo RAW). 

o Aby byl obsah CityChangers konzistentní, fotografii ještě eventuálně doupravíme, aby 

odpovídala grafickému stylu CityChangers, případně do ní vložíme krátkou výstižnou 

textaci. 

 

• Vaše označení. Naší komunikací samozřejmě chceme podpořit i Vás, a proto budeme rádi, 

pokud nám pošlete ještě odkaz na Váš Instagram či Facebook, abychom mohli uživatele 

přesměrovat pro více informací k Vám.  
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3.6.2 LinkedIn 

Využití LinkedIn ke komunikaci stojí za zvážení. Tuto sociální síť využívají iniciativní a vlivní lidé, kteří 

mohou pomoci rozšířit působnost projektu. Základ vytvoříme s pomocí starostů, místostarostů a 

samozřejmě nás CityChangerů. 

Proč LinkedIn využít? 

• Jedná se o „síť profesionálů“ = uživatelé obvykle nechodí na tuto síť za zábavou, nýbrž za 

vzděláním, informacemi či prací. To může být pro CityChangers výhodou, jelikož se jedná o 

seriózní iniciativu. Naopak na IG nebo FB může být komunikace zastíněna zajímavějšími nebo 

zábavnějšími příspěvky. 

• Založení LinkedIn může pomoci v rámci SEO. 

• Obsahově se jedná o relevantní destinaci k publikování edukativních/informativních 

příspěvků. 

• Potenciální rozšíření Reache. 

Proč LinkedIn Nevyužít? 

• Spravovat několik sítí zároveň je časově velmi náročné. 

• Zřejmě bychom neměli k dispozici unikátní obsah pouze pro LinkedIn a docházelo by spíše k 

recyklaci obsahu z jiných sítí. 

• Získat nějakou sledovanost pouze organicky bude dlouhodobým úkolem. 

 

  



     

Přílohy - Metodika SUMP 2.0. Strana 26 z 78 

 

4 Témata komunikace 

4.1 Úvodem  

Dopravní kultura, společenské normy a výše investic ve většině evropských státech stále ještě 

neodpovídají připraveným politickým strategiím. Lze ale změnit evropskou kulturu, které dominuje 

automobilová doprava? Jak už to tak v životě bývá, žádná kouzelná hůlka neexistuje. Všichni mají 

nějakou roli v prosazování změny. Političtí představitelé státní správy i místních samospráv a dalších 

organizací, které se podílejí na plánování a realizaci v dopravním sektoru, mají přece jen jiné možnosti 

a nesou zvláštní odpovědnost. 

Možná je teoreticky pěší, cyklistická a veřejná doprava umístěna na vrchol dopravní hierarchie 

v procesu teoretického plánování, ve skutečnosti ale, pokud jde o výši investic a společenské prestiže, 

stále zůstávají vespod. 

Cesta k lepším městům není přímočará. Mariahilfer Strasse, nejznámější obchodní zóna ve Vídni, se 

v posledních letech proměnila z frekventované silnice na pěší zónu. Lidé proti navrženým změnám 

protestovali, zodpovědná zástupkyně starosty Maria Vassilakou denně čelila jejich nesouhlasu. 

K nové koncepci proběhlo i referendum, a při realizaci se mnoho věcí nepovedlo, ale nakonec je 

Mariahilfer Strasse nejdelším sdíleným prostorem v Evropě a ukázkovým příkladem sociální inkluze  

přímo  v  centru  města.  Dnes  je  s  transformací  ulice  spokojeno  71 %  dotázaných  Vídeňanů. 

1) Jak tedy přistupovat k SUMP? Stejně, jako když si léčíš své tělo. 

Přínosy podpory městské mobility byly stejné jak před pěti lety, tak i dnes. Stejně to platí i o návrzích 

konkrétních opatření. SUMP může přinést redukci parkovacích míst v centru a záchytná parkoviště 

na periferii, více pěších zón, hustou síť cyklostezek, bezpečné bezbariérové chodníky, či více klidových 

zón. Všechna opatření jsou však v rámci SUMP  jen důležité technické výstupy, které musí navrhnout 

a řešit odborníci ve vzájemné synergii, na základě důsledných analýz, vědeckých poznatků, 

technických podmínek, praktických zkušeností a mnoha dalších faktorů. 

Ale to co by měl SUMP opravdu přinést je poznání, pochopení a přesvědčení, a to nejen mezi obyvateli 

obce, ale v řadě případů i na úrovni odborné veřejnosti a volených zástupců. Je to totiž jednoduché. 

Pokud nedojde k poznání, pochopení a přesvědčení o nutnosti, přínosech a prospěšnosti PUMM pro 

život v obci nejen pro nás, ale i budoucí generace, tak realizace těch zmíněných technických výstupů 

půjde jen velmi těžce a pomalu. Někde možná vůbec. 

Je to stejné, když nás bolí kolena, záda, klouby. Hned vyhledáváme fyzioterapeuta a řešíme, jaké cviky 

máme dělat a jaký sport můžeme nebo naopak nemůžeme dělat, aby prospěl našemu zdraví a neměli 

jsem problémy s koleny, zády, či klouby. Často se stává, že chodíme za různými lékaři, či 

fyzioterapeuty a názory se různí. Někteří nám ledacos zakáží, jiní nám zas doporučí, co bychom 

naopak dělat neměli. 
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Dotaz tedy zní, který že ten sport je ten správný a zdraví nejprospěšnější? Otázka celkem složitá a 

odpověď? Ten, který člověk sám dělat CHCE, protože jen ten bude dělat dlouhodobě a s nadšením. A 

o tom to je. Přesně tak se má přistupovat i k SUMP! A přesně o tom je Governance. 

2) Síla vize aneb Když mobilita táhne, síla vize, jako součást Governace. 

Informace o přínosech mají cenu jen pro ty politiky, kteří mají vize něco dělat s dopravou a mobilitou. 

Inspirace je kolem spousta; pařížská primátorka Anne Hidalgo představila ucelený program, jak 

plánuje v dalším volebním období pokročit s přeměnou ulic dvoumilionové metropole v bezpečný 

prostor bez aut, zato pro lidi na kolech či pěší. Odvážná, srozumitelná, otevřená. Anne Hidalgo 

ukazuje, jak taková vize města, kde se doprava točí kolem lidí, ne plechu, vypadá. 

Belgický Gent zase ukázal, jak kde je odvaha, tak je i co slavit; před lety upravili zažitý provoz ve městě, 

auta, která městem jen projížděla vytlačili na okraj a střed otevřeli lidem a kolům. Následně jim 

radikálně poklesl hluk i prašnost,  vyčistil se vzduch. A co víc, dnes se radují jak obyvatelé (voliči), tak 

i obchodníci, protože přínos už vidí všichni. I ti, kteří si to na počátku neuměli představit a byli proti. 

4.2 8 principů plánování SUMP 2.0. 

Základem koncepce plánování udržitelné městské mobility je osm hlavních obecně uznávaných 

principů. 

• Plánujte pro udržitelnou mobilitu ve „funkčních městských regionech“ 

• Spolupracujte napříč hranicemi institucí 

• Zapojte veřejnost i subjekty 

• Proveďte posouzení současného a budoucího výkonu 

• Definujte dlouhodobou vizi a jasný implementační plán 

• Rozvíjejte všechny způsoby dopravy integrovaně 

• Zajistěte monitorování a evaluaci 

• Zajistěte kvalitu 

1. Plánujte pro udržitelnou mobilitu ve „funkčních městských regionech“ 

Neustálý pohyb osob a zboží propojuje města s jejich okolím, takže geografický rozsah SUMP 2.0. 

musí vycházet z tohoto „funkčního městského regionu“. V závislosti na místních podmínkách to může 

být město a jeho příměstské části nebo celý polycentrický region, případně další soubory obcí. 

Plánování na základě skutečných toků osob a zboží je důležitým kritériem pro přípravu relevantního 

a komplexního plánu, a to i v případě, že hranice obce mají jinou logiku, což může působit 

problematicky. Definici funkčního městského regionu odsouhlasili OECD, statistický úřad Evropské 

komise (Eurostat) a Generální ředitelství EK pro regionální a městskou politiku. Funkční městský 

region vychází z „hustoty populace, která definuje městská jádra, a z toků osob dojíždějících do 

zaměstnání, které slouží k definování zázemí, kde je trh práce silně propojen s městskými jádry.“ 

SUMP 2.0. musí sledovat obecný cíl zvyšování dostupnosti a zajištění kvalitní a udržitelné mobility pro 

celý funkční městský region. Udržitelný systém dopravy: 

https://seznam.us5.list-manage.com/track/click?u=a67945f6247e137450a6ea91a&id=075ccab4a6&e=28acfc2ad1
https://seznam.us5.list-manage.com/track/click?u=a67945f6247e137450a6ea91a&id=e41d62418f&e=28acfc2ad1


     

Přílohy - Metodika SUMP 2.0. Strana 28 z 78 

 

• Je dostupný a odpovídá základním potřebám mobility každého uživatele; 

• Je vyvážený a reaguje na rozmanité požadavky, které v oblasti dopravy a mobility mají nejen 

rezidenti, ale i firmy a průmysl; 

• Usměrňuje vývoj tak, aby byl vyvážený a podporoval integraci všech způsobů dopravy; 

• Splňuje požadavky udržitelnosti, tzn. udržuje v rovnováze potřeby ekonomické 

životaschopnosti, sociální rovnosti, zdraví a environmentální kvality; 

• Optimalizuje účinnost a nákladovou efektivitu; 

• Efektivně využívá městský prostor a stávající dopravní infrastrukturu a služby; 

• Posiluje atraktivitu městského prostředí, kvalitu života i zdraví veřejnosti; 

• Zvyšuje subjektivní i objektivní bezpečnost na silnicích; 

• Snižuje množství emisí skleníkových plynů a dalších nečistot v ovzduší, stejně jako znečištění 

hlukem a spotřebu energie; 

• Zvyšuje celkovou výkonnost transevropské dopravní sítě a evropského dopravního systému. 

Tato základní kritéria SUMP 2.0. jsou v průběhu plánovacího procesu dále analyzována a řazena podle 

priorit. 

2. Spolupracujte napříč hranicemi institucí 

Přípravu a implementaci plánu udržitelné městské mobility musí nutně provázet intenzivní 

spolupráce, koordinace a konzultace mezi různými úrovněmi vlády a správy a mezi institucemi, které 

se nacházejí v regionu plánování. Plánování udržitelné městské mobility musí stavět na: 

• Spolupráci, která zajišťuje konzistentnost a komplementaritu plánu se strategiemi a plány 

v sektorech souvisejících s dopravou (např. územní plánování, sociální služby, zdravotní péče, 

energie, vzdělávání, práce policie); 

• Výměně zkušeností a poznatků s odpovědnými orgány na jiné úrovni správy (region, okrsek, 

obec, aglomerace, stát); 

• Koordinaci s veřejnými i soukromými poskytovateli služeb v oblasti dopravy. 

3. Zapojte veřejnost i subjekty 

Cílem plánu udržitelné městské mobility je naplnit potřeby v oblasti dopravy a mobility, a to nejen 

z pohledu místních obyvatel funkčního městského regionu nebo jeho návštěvníků, ale i firem a 

institucí, které v dané lokalitě sídlí. Součástí každého SUMP 2.0.  jsou transparentní a participační 

metody, které do celého procesu přípravy a implementace plánu zapojují veřejnost a další 

zainteresované partnery. Participační principy v plánování jsou předpokladem k tomu, aby odborná i 

laická veřejnost přijala za vlastní nejen samotný PUMM, ale i jím propagované politické strategie. 

Včasné zapojení a aktivní spolupráce s veřejností zvyšuje pravděpodobnost, že veřejnost plán přijme 

a podpoří, minimalizuje politická rizika a usnadňuje následnou implementaci. 

4. Proveďte posouzení současného a budoucího výkonu 

Plán udržitelné městské mobility stojí na důkladném vyhodnocení současného i budoucího výkonu 

dopravního systému ve funkčním městském regionu. Hodnocení poskytuje komplexní přehled o 

stávající situaci a určuje startovní čáru pro měření budoucího pokroku. Za tímto účelem jsou v rámci 



     

Přílohy - Metodika SUMP 2.0. Strana 29 z 78 

 

procesu plánování udržitelné městské mobility stanoveny úkoly a ambiciózní, ale realistické cíle, které 

jsou v souladu s vizí plánu. Ke každému úkolu a cíli jsou určeny indikátory výkonu, které pomáhají 

vyhodnotit současné i budoucí podmínky. Součástí této analýzy stavu je i revize dostupných zdrojů a 

kapacit a nastavení instituce pro účely plánování a realizace. 

5. Definujte dlouhodobou vizi a jasný implementační plán 

Základem každého plánu udržitelné městské mobility je dlouhodobá vize pro rozvoj dopravy a 

mobility v celém funkčním městském regionu, která zahrnuje všechny dostupné způsoby dopravy: 

soukromou i veřejnou, osobní i nákladní, motorovou i bezmotorovou, v pohybu i v klidu. Součástí vize 

je i infrastruktura a služby. PUMM rovněž obsahuje i plán pro krátkodobou implementaci úkolů a cílů 

prostřednictvím balíčků opatření, dále harmonogram implementace a rozpočet, rozdělení 

odpovědností a nástin nutných zdrojů. 

6. Rozvíjejte všechny způsoby dopravy integrovaně 

Plány udržitelné městské mobility podporují vyvážený a integrovaný rozvoj všech vhodných a 

dostupných způsobů dopravy při upřednostnění udržitelné mobility. SUMP 2.0. předkládá 

integrovaný soubor opatření s cílem zvýšit kvalitu, bezpečnost, dostupnost a nákladovou efektivitu 

celého systému mobility. Každý SUMP 2.0. zahrnuje infrastrukturální, technická, regulační, 

propagační a finanční opatření a zaměřuje se na řešení všech forem veřejné kolektivní mobility 

(tradiční hromadné dopravy i nových služeb, které vycházejí z myšlenky sdílení), aktivní mobility 

(chůze a jízdy na kole), intermodality a mobility tzv. od dveří ke dveřím, bezpečnosti silničního 

provozu, dopravy v pohybu i v klidu, nákladní dopravy a zásilkových služeb, logistiky, managementu 

mobility a inteligentních dopravních systémů. 

7. Zajistěte monitorování a evaluaci 

Pečlivý monitoring implementace plánu udržitelné městské mobility je nutností. Pravidelné 

hodnocení pokroku při plnění jednotlivých úkolů a cílů plánu je prováděno na základě vybraných 

indikátorů výkonnosti. Vhodným opatřením je třeba zajistit včasný přístup k potřebným údajům a 

statistickým datům. Na základě průběžného monitorování a evaluace implementovaných opatření lze 

případně provést revizi stanovených cílů, v případě nutnosti i korektivní opatření v rámci 

implementačního procesu. O pokroku v přípravných i implementačních fázích SUMP 2.0. informuje 

monitorovací zpráva, ke které má přístup i veřejnost spolu se zainteresovanými subjekty. 

8. Zajistěte kvalitu 

Plán udržitelné městské mobility je klíčovým dokumentem pro rozvoj měst a obcí. Rozhodně se 

vyplatí vytvořit takové mechanismy, které zajistí, aby SUMP 2.0.  byl maximálně kvalitní po odborné 

stránce, a pomohou vyhodnotit plnění podmínek celého konceptu SUMP 2.0.  (tj. tohoto dokumentu). 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění kvality dat a rizikovému managementu v průběhu 

implementace. Tyto úkoly je možné delegovat na externí pracovníky v oblasti posouzení kvality nebo 

na jinou vládní instituci (např. na regionální či státní úrovni).  
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4.3 Jak plánování udržitelné městské mobility funguje v praxi? 

Plánování udržitelné městské mobility (SUMP) není jen teoretickým konceptem. Vznikalo na základě 

zkušeností mnoha odborníků z praxe i teorie plánování. Jednotlivé principy, postupy a aktivity, které 

toto druhé vydání Pokynů pro SUMP doporučuje, vycházejí ze zkušeností celé řady evropských a 

světových měst. Proto je cílem tohoto dokumentu být něčím víc než jen inspirativním materiálem. 

Kromě toho je jisté, že specifické národní rámce pro plánování a financování, různorodé městské 

prostředí, jiný kontext, konstelace politické moci a vliv zainteresovaných subjektů budou vyžadovat 

nespočet kreativních kompromisů za účelem adaptovat koncept SUMP tak, aby odpovídal lokálním 

požadavkům. Politická rozhodnutí vyžadují pragmatismus a schopnost pracovat s tím, co máme. 

Moudří politici umí uvažovat dál, než k hranicím jednoho volebního období, a také jinak než politická 

většina.  

SUMP pomáhají vytvořit lepší podmínky pro řízení budoucí poptávky. Z hlediska strategické politiky 

je SUMP nástrojem pro udržitelné a inovativní řízení změn. To znamená, že na cyklus plánování 

udržitelné městské mobility je potřeba se dívat jako na spirálu: po dokončení jednoho cyklu plánování 

by měl brzy začít další cyklus jako pokračující proces, který dává prostor pro změny k lepšímu. 

Tato kapitola se zabývá tím, jak plánování udržitelné městské mobility zapadá do provozní reality 

plánování, jak se vztahuje k širšímu kontextu urbánní politiky, jak SUMP integrovat s dalšími plány, 

které má město k dispozici, jak adaptovat koncept SUMP do specifického kontextu dané městské 

oblasti a jak plnit výzvy plánu i v dobách nejistoty a změn. 

4.3.1 Provozní stránka plánování 

PUMM není souborem receptů, jde o metodu. Všichni ví, jak rozdílná mohou města být a jak složitý 

bývá proces rozhodování v městském prostoru. Hlavní výzvou při realizaci SUMP je přizpůsobit 

koncept místním podmínkám, a přitom zachovat ambicióznost plánu a vyhnout se nevhodným 

kompromisům. 

Cyklus SUMP je komunikační nástroj, který má co nejsrozumitelnější formou popisovat, co znamená 

plánování městské mobility. V praxi může být těžké určit, který krok a kterou aktivitu realizovat jako 

první, protože některé musí probíhat současně. Například nastavení pracovních struktur a definování 

rámce pro plánování jsou aktivity, které se výrazně překrývají, pokud jde o načasování a zapojené 

osoby či subjekty. Někdy se stane, že kvůli neuspokojivým výsledkům je nezbytné některý z úkolů 

zopakovat.  

4.3.2 Podmínky pro plánování 

Plánování je důležitým aspektem v mnoha oblastech politiky a na všech úrovních vlády a správy. 

Místní plánovači musí být obeznámeni s podmínkami, které mají na SUMPurčitý vliv (např. územní 

plánování, vzdělání, zaměstnanost), i s tím, kdo má za co zodpovědnost, aby příslušné instituce mohli 
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do procesu SUMP zapojit. Na evropské úrovni je většina doporučení v oblasti plánování pouze 

dobrovolná, a to včetně akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, který je v souladu 

s klimatickými a energetickými cíli Úmluvy starostů. Na národní úrovni je běžné infrastrukturální 

investiční plánování, zatímco komplexní plánování v oblasti životního prostředí a využití půdy bývá 

často zodpovědností regionu. 

4.3.3 SUMP jako proces integrace 

Ať už konkrétní portfolio plánování vašeho místního úřadu obsahuje cokoliv, procesy plánování 

obvykle využívají stejná data a nástroje, vyžadují participaci stejných zainteresovaných subjektů, a 

dokonce jsou někdy prováděny stejnými osobami, které čerpají ze stejných finančních zdrojů. Tyto 

procesy však mívají odlišný harmonogram, odlišné požadavky pro plánování a pro podávání zpráv, a 

také odlišný geografický rozsah nebo odpovědný orgán. Nicméně platí, že plánování je vždy proces 

volby mezi několika možnými vizemi budoucnosti. Základní otázky jako „V jakém městě by měly žít 

moje děti?“ často leží v samém jádru plánování rozvoje měst, bez ohledu na to, o jaké konkrétní 

území jde. 

Celková strategie rozvoje měst může nastavit obecné cíle pro mobilitu, což je důležitý vklad do SUMP, 

který zase naopak pohání přípravu a realizaci podrobných odvětvových strategií. V praxi může být 

načasování zcela odlišné, ale koordinace politiky je nezbytná pro zajištění konzistentnosti a 

koordinování časového harmonogramu, prostorového uspořádání a implementace souvisejících 

plánovacích procesů a politik. Kromě toho, že koordinování šetří finanční zdroje, především díky 

synergiím a vyhýbání se neefektivnosti – nebo dokonce konfliktům – mezi jednotlivými politikami, 

dokáže také snížit problémy způsobené výstavbou infrastruktury a nekoordinovaným zaváděním 

nových systémů. A dále, pomáhá významně snižovat únavu zainteresovaných osob.  

4.3.4 Adaptování pokynů pro SUMP podle místních podmínek 

Koncept SUMP je nutné adaptovat podle místních podmínek a specifických požadavků každé 

z městských oblastí, která ho chce využít; každá adaptace ale musí zachovat vysoké ambice. 

„Adaptovat“ plán neznamená některý z principů opomenout; jde spíš například o úpravu intenzity 

plánu pro kapacity menšího města, které připravuje svůj první SUMP, přitom ale dlouhodobé cíle 

zůstávají ambiciózní.  

Adaptování plánu podle místních podmínek a potřeb může mít několik forem, může nastat například 

tam, kde má městská oblast velmi specifickou funkci.  

Přestože naše návrhy pro přípravu a realizaci SUMP budou poskytovat určitý prostor pro flexibilní 

úpravy, jsou zde jisté minimální požadavky, které by měly být splněny: 

• Hlavní milníky musí být vytvořeny věcným a participativním způsobem; hlavní milníky jsou 

následující: stručná a důkladná analýza problémů a příležitostí v daném funkčním městském 

regionu; vize, záměry a cíle, které byly schváleny všemi partnery a zainteresovanými 

subjekty; a nakonec popis všech aktivit včetně evaluace a financování. 
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• Implementační proces musí být pečlivě monitorován, aby bylo možné v případě potřeby 

zasáhnout a proces implementace upravit. Veřejnost a partnery je třeba informovat o 

každém pokroku v implementaci. 

Základní doporučení: adaptovat proces plánování, ale rovněž respektovat principy SUMP: 

Kontext plánování 

• malá městská oblast 

• polycentrická nebo 
rozsáhlá metropolitní 
oblast 

 

adaptování procesu 

plánování 

 

• usilování o udržitelnou 
mobilitu pro „funkční 
městský region“ 

• provedení hodnocení výkonu 
v oblasti mobility 

 

Zaměření politiky 

• dominantní problémy, 
které je třeba řešit 

• velmi specifická situace 
v mobilitě 

• silný tlak na 
implementaci 

 

Zaměření se na cíle 

v oblasti mobility 

• dlouhodobá vize i 
implementační plán 

• integrace všech způsobů 
dopravy 

• spolupráce napříč 
institucemi 

Místní podmínky 

• topografické/klimatické 
podmínky 

• socioekonomické 
podmínky 

• silné uživatelské 
preference  

 

zohlednění při 

navrhování jednotlivých 

opatření 

• zapojení veřejnosti a 
zainteresovaných subjektů 

• provádění monitoringu a 
evaluaci 

• zajištění kvality 

4.3.5 Plánování v dobách rychlých změn 

Žijeme v dobách rychlých změn, kdy jsme konfrontováni s obrovskými globálními výzvami například 

v oblasti klimatu, ekonomiky či bezpečnosti, i s jejich důsledky. Kromě toho se neustále proměňují i 

zvyky, hodnoty a očekávání lidí, a objevují se nové možnosti v rámci technologického vývoje. Panuje 

však poměrně velká nejistota, zda budou obyvatelé měst tyto nové technologie používat tak, jak se 

předpokládá, nebo v tom, jak se bude vyvíjet kultura mobility, ale i finance měst, především ve světle 

makroekonomických a demografických změn.  

Expertní skupina CIVITAS vytvořila seznam faktorů, které budou mít během následujících let největší 

dopad na městskou mobilitu a stanou se hybatelem změn v této oblasti. Míra jejich vlivu se sice 



     

Přílohy - Metodika SUMP 2.0. Strana 33 z 78 

 

v různých oblastech bude lišit, každopádně však mohou významně „proměnit hru městské mobility“. 

Strategický dokument, jakým je Plán udržitelné městské mobility, samozřejmě musí tyto i jiné 

dlouhodobé změny zohlednit: 

• Elektrifikace: elektrifikace všech dopravních prostředků, inovativní využití elektrické 

infrastruktury, souvislost s energetickými problémy a otázkami (např. místní regenerativní 

produkce). 

• Automatizace a inteligentní dopravní systémy: aplikace technologií do nových služeb 

v oblasti mobility a jejich vliv na podobu a funkci města. 

• Shromažďování dat: data jsou hnací silou pro nové podnikatelské záměry a nové politické 

strategie, integrační platformy poskytující nové produkty na základě stávající a nové nabídky 

v oblasti mobility, a základní aspekty jako algoritmy, které víc a víc determinují pravidla a 

předpisy. 

• Nové obchodní koncepty pro nákladní a osobní dopravu: integrační platformy poskytující 

nové produkty mobility na základě stávajících a nových služeb v oblasti mobility (např. 

mobilita jako služba a platformy pro nákladní dopravu). 

• Sdílená mobilita: všechny (netechnické) aspekty sdílené mobility, např. sdílená auta, sdílené 

jízdy, sdílená jízdní kola. 

• Aktivní mobilita: jak rozvoj pěší a cyklistické dopravy, tak nové koncepty v rámci mikro 

mobility. 

• Změna vzorců myšlení a chování: nové vzorce mobility především mezi mladými lidmi, 

rostoucí požadavky na okamžité doručení, poptávka po snadno použitelných službách 

(zjednodušení), decentralizovaná výroba (např. 3d tisk). 

• Integrované řízení prostoru: nové a integrované metody, jak řídit využití městského 

prostoru, např. regulování vjezdu vozidel, správa obrubníků, vzdušná městská mobilita 

(např. drony). 

Koncepce SUMP navrhuje jako základní kroky při přípravě SUMP analýzu scénářů a vytváření vizí na 

základě podrobné analýzy mobility. 

4.4 Doporučení: „Co může udělat politik?“ 

Iniciuje proces přípravy, či REALIZACE tzv. Plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Jedná 

se o dynamický proces, který se opakuje v cyklech. 

1. Konzultace s vedoucími odborů pro plánování rozvoje města a pro mobilitu jejich názory 

na strategičtější přístup k plánování mobility ve vašem městě. 

2. Vytvoření výboru pod vedením politika, který bude dohlížet na celý proces SUMP. 

3. Konzultace znalostní platformy, které pomůže politiku strukturovat strategický proces. 

4. Zjistit, nakolik cíle a ambice města může podpořit některý z národních podpůrných programů 

nebo některá z mezinárodních iniciativ. 

5. V rámci administrativy města jasně rozdělení zodpovědnosti a nutné zdroje a pravomoci. 

Příprava a zpracování plánu: 
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1. Uzavření smlouvy na nutnou konzultační pomoc pro odpovědný subjekt (úspěšné poradenství 

však vyžaduje silnou angažovanost ze strany administrativy města!) 

2. Vypracování, nebo monitoring implementace podle plánovacího cyklu SUMP. 

Realizace plánu: 

1. Urychlení realizace balíčku nákladově-efektivních opatření („quick wins“), definovaných 

v SUMP. 

2. Průběžný monitoring realizace akčního plánu, aby v případě zpoždění nebo jiných problémů 

mohl politik zasáhnout. 

3. Zjistit, jaké jsou dopady realizovaných opatření, pokud je to nutné, provést úpravy, pravidelně 

aktualizovat plán (je dokázáno, že je vhodné každých 4 – 7 let reagovat na měnící se okolnosti 

a podmínky a ujistit se, že město stále směřuje k udržitelné mobilitě). 

Součástí SUMP je vedle tvrdých opatření, i celá řada nákladově-efektivních opatření, která zvýší 

kvalitu mobility ve městě a jsou vhodnou a velmi účinnou alternativou k rozsáhlým investicím 

do silniční infrastruktury. Vzhledem k tomu, že plány udržitelné městské mobility usilují o sladění 

udržitelných dopravních projektů s rozpočtovými omezeními ve vašem městě, může město pod 

kvalitním politickým vedením zvládnout i mnohem víc. 

4.5 Komunikace bezpečnosti silničního provozu a udržitelného plánování 

Udržitelná mobilita poskytuje alternativní paradigma, ve kterém lze prozkoumat složitost měst a 

posílit vazby mezi využíváním prostoru a dopravou. Města jsou magnetem a současně nejudržitelnější 

městskou formou a musí poskytnout místo, kde bude žít nejvíce světové populace, protože podle 

Evropské komise (2012) se stále více lidí stěhuje do měst – žije v nich 74 % evropské populace a podle 

odhadů se do roku 2050 očekává nárůst na 82 %.  Empirický výzkum (Banister, 2008) dospěl k závěru, 

že klíčovými parametry udržitelného města je to, že by mělo být více než 25 000 obyvatel (nejlépe 

přes 50 000), se střední hustotou (přes 40 osob na hektar), s podporou smíšeného využívání území, 

které by umožnilo blízkost každodenních cílů cest. Umožnilo by to také vysokou úroveň inovativních 

služeb a prioritu veřejné dopravy, aby byla minimalizována potřeba používat a vlastnit osobní 

automobil. Díky kombinaci jasných strategií plánování by města byla navržena v osobním měřítku, 

aby umožňovala jak kvalitní dostupnost, tak kvalitní prostředí a veřejný prostor. Záměrem 

budoucnosti není zakazovat používání automobilu, protože toho by bylo obtížné dosáhnout a bylo by 

to považováno za odporující pojmům svobody a volby. Záměrem je navrhnout města v takové kvalitě 

a ve vhodném měřítku, aby lidé nemuseli mít auto. 

V ČR je tudíž nutné zpracovávat SUMP i pro malá města z důvodu, abychom jsme se poučili 
z předchozích chyb (růst měst v ČR podle poptávky individuální automobilové dopravy).  
 



     

Přílohy - Metodika SUMP 2.0. Strana 35 z 78 

 

4.5.1 Souvislosti mezi počtem dopravních nehod a viníky dopravních nehod 

Zvýšit počet chodců a cyklistů ve městech je důležité i kvůli tomu, že se stále nedaří snížit počty 

dopravních nehod, protože podle Evropské komise a Zelené knihy o městské mobilitě (Evropská 

komise 2007) je městská doprava v Evropské unie za téměř 40 % emisí CO2 z dopravního sektoru a 70 

% emisí ostatních znečišťujících látek. Tentýž dokument uvádí, že ve městech se vyskytuje 69 % 

všech dopravních nehod a jedna ze tří smrtelných nehod se odehrává v městských oblastech, 

přičemž chodci a cyklisté jsou v nejvíce zranitelnými účastníky a hlavními oběťmi.  

Analogicky s tím je dobré se podívat na statistiky smrtelných dopravních nehod v ČR, kdy se jejich 

počet nedaří dlouhodobě snížit. V minulém roce bylo v ČR 102 220, což je sice méně, než v letech 

2018 či 2017, avšak počet obětí je 532 (oproti 502 v roce 2017). Dominantní příčinou dopravních 

nehod je stále nepřiměřená rychlost jízdy a nedání přednosti v jízdě, nezanedbatelnou roli zde hraje 

i alkohol, který byl přítomný u 4 321 dopravních nehod.  

V průměru z 80 % viníkem všech dopravních nehod v ČR při kterých dojde k usmrcení nebo zranění 

je řidič, který však v případě zavinění v městském prostředí často není obětí, protože dochází k úmrtí 

zranitelných účastníků dopravy. 

 

4.5.2 Zvyšující se počet chodců a cyklistů ve městech zvyšuje jejich bezpečnost 

Řada studií (Jacobsen, 2004; Motýl 2018) mimo jiné prokázala, že čím více je ve městech cyklistů a 

chodců, tím jsou pro ně města bezpečnější. Z čehož vyplývá, že podpora pěší a cyklistické dopravy 

se její jako jedna z možností, jak zvýšit bezpečnost ve městech a snížit počet dopravních nehod. Je to 

způsobené tím, že řidiči motorových vozidel s nimi ve městech počítají a chovají se ohleduplněji. 

4.5.3 Změna dopravního chování jako jeden z příkladů zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu 

V dopravním chování se podceňují klíčové výzvy, kterým v minulosti čelili urbanisté (Banister, 2005; 

Balaker a Staley, 2006; Wickham, 2006). Přesto je pozoruhodně, že dopravní plánování „přežilo“ 

všechny tyto krize, které se objevily téměř neporušené, možná s drobnými změnami. V použitém 

přístupu dopravního plánování jsou stále zakotveny dva základní principy, a to: 

• Cestování je odvozená poptávka, nikoli činnost, kterou si lidé přejí vykonávat pro sebe. 

Cestování vede pouze k hodnotě aktivity, která je v cíli cesty (tudíž přeprava je pouhým 

nástrojem realizace). 

• Lidé minimalizují své cestovní náklady, zejména z důvodu kombinace nákladů na cestu a času 

potřebného na cestu.  

Tyto dva základní principy mají důležité důsledky, protože jsou zakotveny ve většině analýz a 

hodnotících studií. Pomáhají vysvětlit převahu dopravních řešení v městských problémech a obrovský 

nárůst v rychlejším a delším cestování na dálku, protože zvýšená cestovní rychlost převažuje nad 

zvýšenými náklady na cestování. I když se cestování doba mohla s šířením měst udržet konstantní, 

vzdálenosti i rychlosti se podstatně zvýšily (Banister, 2006; Deakin, 2006; Duranton, 2006; Kahn, 
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2006). Místní veřejná doprava, jízda na kole a chůze se staly méně přitažlivými, což zase vedlo k 

většímu používání osobního automobilu.  

Závislost na automobilu a zvýšená decentralizace měst jsou obtížné procesy, které není jednoduché 

zvrátit. 

Je potřeba změnit dopravní chování, tak aby více lidí používalo jiné dopravní prostředky než osobní 

automobil. Toto se však zatím dlouhodobě v ČR nedaří. Dekoster a Schollaert již v roce 1999 

poznamenali, že téměř 50 % cest autem ve městě je kratších než 8 km a 30 % cest je kratších než 3 

km.  Když se podíváme na data z Prahy, tak se toto stále nemění, podle průzkumu dopravního chování 

(IPSOS 2018) je v Praze 21 % kratších než 2 km vykonáno autem. 

Jedním z cest, jak změnit dopravní chování ve městech je právě plánování udržitelné městské 

mobilitě, která však musí být zvládnu nejenom po technické stránce (zákony, návrhy, opatření, 

normy, technické podmínky), ale zejména po lidské stránce (dobrá komunikační strategie, 

participace, dopravní a enviromentální výchova). 

4.5.4 Principy městského plánování z pohledu bezpečnosti dopravy 

Pohyb pěších, cyklistů i řidičů v hlavním i přidruženém prostoru, resp. jeho bezpečnost, je podmíněna 

zejména dvěma aspekty: 

1) uspořádáním prostoru, tzn. druh a typ pozemních komunikací, organizace prostoru (a to nejen 

dopravním značením), 

2) používáním prostoru, tj. chováním jeho uživatelů, které je ovlivněno pravidly silničního 

provozu, jejichž dodržování je ovlivněno nejen jejich znalostmi, ale návyky a zvyklostmi (ty se 

mohou lišit v rámci jednotlivých měst, území…).  

Důležité je, aby se oba aspekty navzájem podporovaly a aby uspořádání prostoru ovlivňovalo jeho 

užívání tak, aby se jeho uživatelé chovali intuitivně v souladu s požadavky a nemuseli nad tím zvlášť 

přemýšlet. 

Vytváření bezpečného prostoru pro pohyb v městech a obcích je spojeno s tzv. zklidňováním dopravy. 

Zklidňují se zejména průtahy silnic obcemi, centra a obytné oblasti. Je to i první nástroj, pro který 

řada měst sáhne, pokud chtějí „vyřešit problém“ na jednom místě, v jedné oblasti… 

Zdá se to tedy, velmi jednoduché. Nástroje pro zklidňování jsou v rámci České republiky dány v rámci 

technických podmínek. Je možné zde nalézt jednotlivá opatření jak pro liniové zklidnění (zejména 

průtahů silnic obcemi nebo sběrných místních komunikací), tak i opatření pro zónové zklidnění 

(zejména obytných oblastí a center obcí). Při aplikaci opatření je možné vycházet a nechat se 

inspirovat dobrou praxí (tj. uspořádáním, které se již na jiném místě osvědčilo), nicméně je třeba si 

také uvědomit, že každé místo je jedinečné, ať už svým prostorovým uspořádáním, užíváním ale i 

mentalitou uživatelů, a proto si zaslouží jedinečné uspořádání „šité na míru“.  

Před tím, než se však rozhodne, zda na dané místo nebo oblast aplikovat zklidňující opatření, je třeba 

přemýšlet o tom místě (oblasti) z větší perspektivy. Je třeba si uvědomit, že je součástí vyššího celku. 
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V tomto kontextu je třeba si také zodpovědět otázku, co je cílem zklidňování. Chceme omezit tranzitní 

dopravu? Vnější nebo vnitřní? Chceme podpořit dodržování pravidel silničního provozu? Atd. Jednou 

z velmi důležitých otázek je: Podaří se mi pomocí zklidňování odstranit příčinu nebo pouze zmírním 

důsledky? Nemělo by se vlastně začít někde jinde a jinak? Chceme ovlivnit mobilitu v daném místě 

(oblasti), dost často chceme z místa (oblasti) dostat „zbytnou dopravu“.  

Jak správně vydefinovat „zbytnou dopravu“ pro dané místo (oblast)? Proč tam vzniká? Je problém 

v umístění zdrojů a cílů dopravy? Pokud ano, je třeba učinit kroky, které mohou vést až ke změnám 

v územním plánu. Je problém v užívání „nesprávného“ dopravního prostředku? Pokud ano, je třeba 

zrevidovat dopravní systém (systém veřejné dopravy, systém pro podporu užívání nemotorové 

dopravy). Neodpovídá způsob užívání dané komunikace původnímu záměru, resp. Její funkci? Pokud 

ano, je třeba zrevidovat koncepci komunikační sítě celého města (obce). 

Abychom se mohli zaměřit na vytvoření bezpečného jednoho konkrétního místa či oblasti, je tedy 

nejdříve třeba zabývat se městem (obcí) jako celkem (viz obrázek). Je třeba: 

1) rozdělit si město (obec) na homogenní oblasti. Těmto oblastem nadefinovat požadovanou 

funkci a v návaznosti na tuto funkci vybavit oblast adekvátní občanskou vybaveností, abychom 

vytvořilo „město krátkých vzdáleností“ a eliminovali tak „zbytnou dopravu“. Na toto je třeba 

se zaměřit již v rámci procesu územního plánování, při tvorbě (revizi) územního plánu. 

2) vytvořit funkční dopravní systém. V rámci tohoto systému je třeba nadefinovat a vytvořit role 

pro jednotlivé dopravní systémy, které by se měly navzájem doplňovat. Podkladem pro toto 

rozhodování by měl být dopravní model města (obce). 

3) vytvořit koncepci komunikační sítě města (obce). Je třeba definovat základní a doplňkovou síť, 

přiřadit jednotlivým komunikacím její funkci, kterou by v rámci tohoto systému měla plnit. 

Cílem je zabezpečit jak dopravní, tak pobytové funkce komunikace a sladit potřeby všech 

uživatelů. Příkladem může být např. Koncepce komunikační sítě Nymburka. 

 

 

Následně je možné se konkrétně zabývat jednotlivými místy (oblastmi) a vytvářet tak bezpečné 

prostory pro sdílení tohoto prostoru a pohyb všech uživatelů. 

http://www.mesto-nymburk.cz/files/kokos/kokos.pdf
http://www.mesto-nymburk.cz/files/kokos/kokos.pdf
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Při revitalizaci daného místa (oblasti) je třeba si uvědomit, že celý proces nekončí rekonstrukcí a 

uvedením místa do provozu. Je třeba i nadále místo (oblast) sledovat, vyhodnocovat a revidovat cíle 

opatření a opatření aktualizovat dle potřeb. Navrhovaná opatření, aby byla respektována a bezpečně 

používána, musí vycházet ze zvyklostí a používání daného místa (oblasti) v minulosti a směřovat 

k tomu, aby plnila cíle vytýčené do budoucna. 

 

Bezpečný pohyb je spjatý s dodržováním pravidel silničního provozu. Je tedy potřeba udělat 

důkladnou analýzu dodržování těchto pravidel a příčin jejich nedodržování. Mnohdy je tato 

problematika spjata s tzv. tolerancí. Jde např. o parkování v obytné zástavbě, používání chodníku 

cyklisty apod. I když jde o jevy nežádoucí, často bývají policií ČR tolerovány. Často se potom takové 

chování rozšiřuje plošně a stává se „pravidlem“. I z tohoto důvodu je třeba navrhovat a realizovat 

veškerá opatření takovým způsobem, aby tato „tolerance“ nebyla potřeba, a tudíž ani možná.  

Zajímavé výsledky byly publikovány v rámci průzkumu, který provedla společnost Ipsos Tambor pro 

Dunlop. Průzkumu se zúčastnilo 1000 řidičů ve věku 18-64 let.  

(https://motofocus.cz/pneumatiky/2748,vysledek-dunlop-pruzkumu-chovani-ridicu-cechy-bavi-

rizeni-a-porusuji-pravidla-silnicniho-provozu) 

„Cílem průzkumu bylo zjistit, jak čeští řidiči vnímají řízení automobilu a jak k němu přistupují. Výsledek 

se dá shrnout do dvou hlavních bodů – Češi berou řízení jako zábavu a možná díky tomu berou i jako 

zábavu dopravní předpisy, protože s jejich dodržováním si hlavu příliš nelámou,“ shrnuje hlavní závěry 

výzkumu Boris Tománek, Consumer Brand PR & Interactive Marketing Manager CSEE společnosti 

Goodyear Dunlop. 

„Alarmující výsledky byly zjištěny při otázkách týkajících se porušování pravidel silničního provozu (viz 

obrázek). Téměř 30% dotázaných se přiznalo k častému překračování povolené rychlosti, přičemž 

dokonce 73% řidičů odpovědělo, že někdy porušili maximální povolenou rychlost, 33% automobilistů 

pak občas poruší povinnost používání zařízení hands free při jízdě a stejné množství řidičů připouští, 

že občas nedají na přechodu přednost chodcům. Patrně nejvíce překvapivým výsledkem průzkumu je 

však přiznání každého sedmého řidiče k tomu, že pravidelně nedodržuje pravidlo používání 

https://motofocus.cz/pneumatiky/2748,vysledek-dunlop-pruzkumu-chovani-ridicu-cechy-bavi-rizeni-a-porusuji-pravidla-silnicniho-provozu
https://motofocus.cz/pneumatiky/2748,vysledek-dunlop-pruzkumu-chovani-ridicu-cechy-bavi-rizeni-a-porusuji-pravidla-silnicniho-provozu
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bezpečnostních pásů, a bezmála poloviny motoristů, kteří již 2x až 3x sedli za volant pod vlivem 

alkoholu. „Tyto výsledky jsou pro nás zarážející především s přihlédnutím ke skutečnosti, že v 

průzkumu se k takovým přestupkům nepřiznají zdaleka všichni dotazovaní. Je tedy velmi 

pravděpodobné, že skutečná čísla jsou ještě mnohem vyšší,“ podotýká Boris Tománek.“ 

 

Z průzkumu vyplývá, že řada řidičů si je vědoma porušování předpisů, v podstatě se chovají tak, jak 

jim dané místo (oblast) dovoluje. Vhodnými opatřeními je možné cílit na přestupky souvisejícími 

s nedodržováním rychlosti, povinností dávat přednost na přechodu, nesprávným parkováním atd. 

Je třeba si uvědomit, že opatření by neměla mířit pouze na usměrňování řidičů motorových vozidel, 

ale samozřejmě také cyklistů a pěších. I oni často svým chováním porušují pravidla silničního provozu. 

Jedná se například o neužívání přechodu pro chodce, přebíhání komunikace na nepřehledných 

místech, nesprávné užívání infrastruktury apod. 

Opatřeními je třeba podporovat vzájemnou symbiózu a toleranci všech uživatelů prostoru, což se 

v praxi né vždy děle. Je potřeba si uvědomit, že design ulic je proces, který se může v průběhu let 

měnit, podle toho, jak se mění území – nikoliv výsledek (viz též kapitola Design ulice). 

Příkladem je studie Návrh změny organizace dopravy na sídlišti Na Humenském, Pardubice-Svítkov 

realizována Univerzitou Pardubice v roce 2019, ve které se řešilo posouzení současného zklidňování 

dopravy, kdy pomocí drobných změn je možné zvýšit bezpečnost v řešeném území. 

Výše zmíněná oblast Pardubice-Svítkov je typickým příkladem, kdy bylo v milosti realizována 

koncepce a filozofie komunikační sítě v řešené oblasti, která však nebyla nikdy úplně dokončena a 

území bylo ponecháno v původním stavu – to znamená dopravní inženýři nereagovali na nový stav 

nijak nereagovali. Přitom ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu v daném území stačí 

pouhých několik dílčích úprav a vzájemná tolerance lidí, žijících v dané oblasti.  

4.5.5 Posun od tradičního dopravě-inženýrského plánování k udržitelné mobilitě, kde je 

na prvním místě člověk 

K bezpečnosti se vyjadřuje skoro každý. Nicméně v kontextu plánu udržitelné městské mobility je 

potřeba bezpečnost vnímat jinak. Je totiž krásné a chvályhodné hovořit o podpoře aktivní mobility 

a ochraně životního prostředí. Ale je třeba vysvětlit, proč rodiče musí vozit svoje děti autem do škol, 

na trénink, proč se čím dál tím víc používá termín "mama taxi"? Možná proto, že pokud se schvalují 
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dopravní projekty, tak mnozí dopravní experti a zástupci policie mají jiné argumenty: "Musíme zajistit 

bezpečnost a plynulost silničního provozu." Neboli nikdy nic se neudělá proto, že by se omezil provoz 

aut. 

Pojetí bezpečnosti v daném kontextu je jiné. Chceme vytvořit našim dětem, ženám, seniorům a lidem 

s omezenou pohyblivostí takové podmínky, aby se cítili bezpečně. Rodiče by pak už třeba pustili své 

děti sami, třeba ...  

Pokud mají plány udržitelné městské mobility (PUMM) podporovat aktivní mobilitu, pokud mají 

zmírňovat dopady na životní prostředí a pokud se tomu má i přizpůsobit dopravní infrastruktura, pak 

stejné rovnice musí platit i pro bezpečnost neboli pokud se plánuje dopravní infrastruktura, tak nikoliv 

z pohledu bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy, ale chodců a cyklistů.  

Opět je potřeba zmínit, že není potřeba znovu vymýšlet a objevovat „kolo,“ (již v roce 2001 přišel 

Marshall, v té době, s alternativním přístupem plánování pomocí udržitelné mobility) ale důsledně 

řešit, proč se stále řeší doprava podle tradičního dopravně-inženýrského přístupu. 
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Tab.: Posun od dopravně inženýrského pohledu k udržitelné mobilitě  

Tradiční přístup 
dopravně-inženýrské plánování 

Alternativní přístup 
pomocí udržitelné mobility 

Prognóza dopravy Vize města 

Ekonomické hodnocení Multikriteriální analýza zohledňující 
environmentální a sociální zájmy 

Mobilita Dostupnost 

Fyzická dimenze Sociální dimenze 

Ulice jako silnice Ulice jako veřejný prostor 

Segregace lidí od dopravy Integrace lidí a dopravy 

Motorová doprava Všechny druhy dopravy často v hierarchii s chodci a 
cyklisty v horní a uživateli automobilů ve spodní 

části 

Minimalizace cestovní doby Přiměřená a zejména spolehlivá cestovní doba 

Cestování odvozené od poptávky Cestování s přidanou hodnotou 

Na základě poptávky (zdrojů a cílů cest) Řízení poptávky a vytváření úměrných zdrojů a cílů 
cest 

Městské zóny, centralizace aktivit Místní měřítko / Decentralizované zóny s vazbou na 
město krátkých vzdáleností 

Modelování dopravy Vývoj a modelování různých scénářů 

Zdroj: Adapted from Marshall (2001) (Table 9.2), upraveno autory. 

 

 

 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X07000820#bib21
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5 Jazyk (způsob) komunikace 

Cílem této kapitoly je ukázat, že Plán udržitelné městské mobility má blíže ke společenským, 

humanitním aspektům v udržitelném plánování, než technické vědy. Na první místě je totiž člověk, 

nikoliv dopravní infrastruktura a služby. 

5.1 Společenské vědy 

5.1.1 Politologie 

Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem a de facto jedním z klíčových hráčů, 

kteří rozhodují o jeho podobě jsou politici. Cílem kapitoly není hodnotit „kondici“ naší politiky, ale jen 

upozornit na její potenciál.  

České slovo (politika) má několik významů, je ekvivalentem tří anglických termínů, které však operují 

na různé rovině obecnosti. 

• politika ve významu anglického polity představuje strukturálně-funkční rámec politického 

procesu a politických aktivit (tento význam je blízký politickému systému společností, 

můžeme si pod ním představit například státní zřízení, ústavu, volební a stranický systém 

apod.); 

• politika ve významu anglického politics představuje politický proces střetávání zájmů, arény, 

v nichž se pohybují a vyjednávají politici (do politiky s tímto významem tedy patří konkrétní 

političtí aktéři, jako jsou politické strany a politici); 

• politika ve významu anglického policy je programem, opatřením, krokem či záměrem, není 

spojená s aktéry, ale s tématy (např. politika řešení dopravy a mobility, atd.). Nositelem 

politiky (ve významu policy) nemusí být jen političtí představitelé, ale v zásadě kdokoliv 

(mzdová politika firmy, protidrogová politika školy). V našem případě se jedná o politiku, 

která je předmětem této zprávy. 

V otevřených společnostech demokracií vstupují do politiky politické subjekty politickým 

přesvědčováním (argumentací zúčastněných stran) a vyjednáváním (často kompromisní dohodou) 

a tak vytvářejí či spoluvytvářejí politická rozhodnutí. Mezi takové subjekty mohou patřit jednotlivci 

(občané), stejně jako organizace (politické strany a hnutí, spolky a jiné zájmové skupiny). 

Vynutitelnost politického rozhodnutí je zajištěna autoritou (která vykonává politickou moc). 

V přeneseném smyslu znamená politika chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení 

prostředků (ať legitimních, nebo ne) k dosažení určitého cíle. 

 

5.1.2 Ekonomie 

Ekonomie může být velkým nebezpečím pro zpracování kvalitního plánu udržitelné městské mobility 

(PUMM) a to z jediného prostého důvodu. Udržitelný rozvoj je sice postaven na třech pilířích 

ekonomickém, sociálním a environmentálním, ale praxe naznačuje že prim bere ekonomický rozměr. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otev%C5%99en%C3%A1_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Politick%C3%A9_subjekty&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1jmov%C3%A9_skupiny&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorita
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Právě proto je doprava většinou spojována s ekonomikou a hospodářským rozvojem.  Jenže řešení 

městské mobility je daleko více, než jen ekonomika … Vždyť se člověk nepohybuje po městě jen za 

účelem výdělku. 

Každopádně se jedná o natolik rozsáhlé téma, že pro potřeby tohoto projektu jsou použity pouze tři 

základní definice: 

• John Stuart Mill (1844) definoval ekonomii v sociálním kontextu takto: Věda, která sleduje 

zákony chování společnosti vyplývající z propojených činností lidstva za účelem produkce 

bohatství, pokud tyto činnosti nejsou zamířeny na sledování jiných cílů.  

• Alfred Marshall poskytl ve své práci The Principles of Economics (1890) definici, která rozšířila 

ekonomickou analýzu za rámec zkoumání vzniku bohatství a přesunula ji ze společenské 

úrovně na úroveň mikroekonomickou: Ekonomie je studie směnného chování člověka v 

běžném životě. Zkoumá, jakým způsobem získává své příjmy a jak je využívá. Na jedné straně 

je studií bohatství a na druhé, více důležité straně, studií člověka.  

• Lionel Robbins (1932) vytvořil poučku, jež byla nazvána „možná nejvíce přijímanou současnou 

definicí (tohoto) subjektu“: Ekonomie je věda, která zkoumá lidské chování jako vztah daný 

mezi výstupy a omezenými vstupy, které mají rozličné použití.  

Nicméně, jak citáty naznačují, ekonomie může být i velkým přínosem pro SUMP. Pokud je ekonomie 

o chování člověka ve vztahu k financím, pak SUMP by měl být postaven na ekonomických přínosech 

pro člověka, aneb když použiješ jiný dopravní prostředek, než automobil, pak můžeš hodně ušetřit 

nejen financí, ale i času a navíc získá člověk celou řadu dalších benefitů. 

5.1.3 Demografie 

Demografie je vědní obor, který se zabývá událostmi dotýkajícími se každého z nás: narozením dítěte, 

úmrtím, sňatkem, rozvodem apod. Demografie však nestuduje jednotlivce, ale analyzuje události jako 

hromadné jevy.  

Demografie má tak zřetelnou vazbu na plánování udržitelné městské mobility. Právě demografie 

může pomoci s výkladem tzv. „dělby přepravní práce“. Je přeci důležité vědět, jak se dopravují děti, 

ženy, muži, senioři. Nejen to, pokud se píše rok 2020, pak demografie řekne plánovačům, že v roce 

2030 bude mít město více jak 30% seniorů a je třeba na to připravit dopravu a mobilitu. A takových 

cenných rad poskytuje demografie celou řadu. Nedá se prostě plánovat, pokud neznáme svoje 

obyvatelstvo. 

Demografie je řecké slovo a znamená doslova popis obyvatelstva (démos – lid, obyvatelstvo; 

grafein – popisovat). Podle mnohojazyčného demografického slovníku je demografie věda, která 

studuje lidské populace, zabývá se jejich velikostí, strukturou a vývojem především z hlediska 

kvantitativního, ale i kvalitativního. Objektem studia demografie jsou lidské populace. Demografie se 

zabývá jejich velikostí, strukturou, vývojem a dalšími charakteristikami. Pozornost je věnována 

zejména demografické reprodukci, která je chápána jako přirozená obnova populace v důsledku 

procesů rození a vymírání. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins
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Zdroj: https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/informace-pro-

zajemce-o-studium-2/co-je-to-demografie  

 

5.1.4 Sociální geografie 

Sociální geografie se zabývá studiem aktivit lidské společnosti v územním průmětu a studiem 

vzájemné interakce společnosti s přírodním prostředím. Věnuje se systematickému zkoumání vzorců 

a procesů, které tyto interakce utváří. Obzvláště klade důraz na zkoumání příčin a důsledků rozmístění 

lidských aktivit na zemském povrchu, které studuje sociální, kulturní, politickou a ekonomickou 

perspektivou.  

Z pohledu plánování udržitelné městské mobility je třeba věnovat pozornost třem základním druhům 

problémů. Jde o:  

• Ekonomické problémy, např. lokalizační problémy průmyslu, služeb, cestovního ruchu atp., 

neboli jejich lokalizace determinuje dopravu. 

• Komunikační problémy, např. dopravní obslužnost. 

• Komplexní problémy, které studují determinaci člověka prostředím a naopak, např. problémy 

trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, atd., neboli je třeba více brát 

v úvahu, nakolik doprava ovlivňuje životní prostředí. 

 

5.1.5 Psychologie 

Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duševno, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka 

o duševnu) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich 

vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a 

predikovat. Cílem psychologie je využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví. Psychologové objevili 

a vysvětlili řadu klíčových pojmů a konceptů, jako například percepce, kognice, pozornost, emoce, 

motivace, osobnost, interpersonální vztahy či podvědomí.  

Jak ovšem může psychologie pomoci pochopit téma plánování udržitelné městské mobility? Zdrojem 

odpovědí pro tento projekt se stala kniha „Všichni žijem’ v blázinci.“ To tvrdí renomovaný psychiatr a 

psychoterapeut Radkin Honzák, který už padesát let naslouchá lidským strastem (* 1939). V 

rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou se zamýšlí nad způsobem života, který dnes 

vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým.  

Hovoříme o významu multimodality pro udržitelnou dopravu, o vlivu infrastruktury na volbu způsobu 

dopravy, o tom, jak daleko jsme pokročili v transformaci městské mobility. Otázka ale je, zda jsme na 

této cestě neztratili ze zřetele kromě politických cílů a názorů odborníků i osobu uživatele. Lidský 

faktor, to je to, co v zájmu dosažení udržitelnějšího systému dopravy získává stále větší pozornost. 

Pro politiky a úředníky to znamená hledat rovnováhu mezi potřebami jednotlivce/uživatele, 

potřebami společnosti, ekonomickými potřebami a městským prostředím. Spolu s výhodami, které 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/informace-pro-zajemce-o-studium-2/co-je-to-demografie
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/informace-pro-zajemce-o-studium-2/co-je-to-demografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povrch_Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_abeceda
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%BD_proces
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C4%9Blesn%C3%A9_procesy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vztah
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interakce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Predikce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivn%C3%AD_v%C4%9Bda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozornost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interperson%C3%A1ln%C3%AD_vztahy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podv%C4%9Bdom%C3%AD
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přináší redefinování a přerozdělení veřejného prostoru, přichází i možné nové politické problémy, 

spojené s bojem o tento prostor a nutností hledat rovnováhu mezi potřebami všech skupin a subjektů 

v naší společnosti. 

Pro danou zprávu byly vybrány následující citace: 

• Téma: co je normální? (strana 41).  Jak často slyšíme i v dopravě větu typu - vždyť je to přeci 

normální. A co na to Radkin Honzák? Celý národ bych pak o odnaučil slovo „normální.“ Tak 

jako současná medicína akceptuje jako normu člověka bez emocí, pacient zase akceptuje svoji 

konkrétní situaci jako „normální“, aniž by vnímal konflikt, který v něm nebo v jeho rodině je a 

který se choroba snaží nějak vyřešit, pochopitelně špatně. Stereotyp prostě vnímá jako 

danost, jako něco „normálního“. Na mé oblíbené stránce TED (www.ted.com), která má 

slogan „Ideas Worth Spreading“, „Nápady hodné šíření“, vystupují strašně zajímavé lidé. 

Jakási spisovatelka z Turecka, co měla babičku čarodějnici a matku diplomatku, vyprávěla, jak 

za babi chodili lidi s kožními problémy. Ona to postižené místo vždycky obkroužila, pak vzala 

trn růže, píchla s ním do kůže v samém středu a vzápětí do jablka, a znovu… Když se vnučka 

zajímala proč, babička ji vysvětlila, že jakmile se někdo uzavře do svého kruhu, usychá, protože 

ztrácí spojení s okolím a tím také náhled na mnoho věcí. A tak bych rád na tomto místě vznesl 

prosbu, abychom byli ochotni otevřít se novým informacím, protože i myšlenka může být 

docela zajímavá síla.   

• Téma – význam slova Hibris (strana 65). Hybris je každý krok překračující přirozenou mez 

toho, co člověk skutečně potřebuje. Vždyť postavení člověka mezi ostatními živočichy dospělo 

k tomu, že má kromě dvou nepřátel – tvrdé Matky přírody a sousedů, s nimiž se pere o 

teritorium – ještě třetího, sám sebe. Lidská chamtivost je totiž nekonečná. A čím víc se rozvíjejí 

technologie, tím více platí ona krásná indická bajka o starém králi, co předal království synovi 

a šel hledat moudrost. Jednou syn se svým průvodcem potká žebráka. Chce ho obdarovat tím, 

co se vejde o žebrácké misky. Nasype tam všechny mince, které najde po kapsách, a všechny 

zmizí, své do ní nasypou tedy i dvořané, zmizí taky, a tak vládce káže přivézt poklady z paláce, 

a miska dál zeje prázdnotou. „Co je to za divnou nádobu?“ diví se syn-vladař. „Milý synu,“ 

řekne mu žebrák, „to jsem já, tvůj otec, a ptáš se správně. Tohle je miska přání a nikdy a ta 

nikdy nebude plná. Já jejím plněním ztratil zbytečně kus života, ty se toho vyvaruj..“ A tak to 

opravdu je: misky přání se nikdy nezaplní. Proto pád všech společností začíná ve chvíli, kdy 

jejich možnosti zajdou tak daleko, až se zdá, že se konečně dají všechna přání naplnit – a na 

to to krachne. A co to má společného s dopravou? Hybris je každý krok překračující přirozenou 

mez toho, co člověk skutečně potřebuje.  Více nemá cenu téma otevírat, neboť mnozí začnou 

polemizovat o tom, co je přirozené, např. jestli chodit pěšky, či jezdit autem do 500 m. Další 

příklady by se jistě taky našly. 

• Téma - komunikace a zrychlený životní styl (strana 69).  Že psychofarmaka nejsou vitamínem 

C, ví snad už každý absolvent základní školy. Jak si tedy vysvětlujete, že se jimi ochotně krmí 

miliony lidí? Závislých na prášcích je u nás desetkrát tolik co narkomanů a jejich počet stoupá. 

Jeden důvod podle mě je, že vázne komunikace mezi lidmi, která by nám dopřála přirozené 

pohlazení, a tak nás musí pohladit prášky. Učebnicová klasika – dcera: „Maminko, máš mě 

ráda?“ Maminka: A co to je mít ráda?“ V transakční analýze tomu říkáme angulární odpověď 

http://www.ted.com/
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– formálně sice komunikace teče, ale protějšek vám vůbec neodpovídá na to, na co jste se 

ptala. Zásadní však je, že žijeme v éře „enhancování“, jak se teď nepěkně, leč oficiálně uvádí 

v odborné literatuře. „To enhance“ znamená v angličtině posílit, zlepšit, no a my chemií 

vylepšujeme některé vlastnosti a schopnosti, abychom v současném životním úprku obstáli. 

• Téma změna životního stylu, případně "dopravní kultury" (strana 74). Motto: Račte na 

kanape! Vždy se najdou Eskymáci, kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co dělat za 

velkých veder“ Stanislav Jerzy Lee. Poznal jsem desítky lidí, kteří se doopravdy rozhodli, že 

budou dvakrát denně deset minut kondičně cvičit, protože je k tomu dohnaly jejich zdravotní 

potíže. Devětadevadesát procent z nich ze svého předsevzetí ustoupilo během několika 

týdnů, protože v prvotním naštěstí a ochotě nedopočítali, že jim za měsíc bude chybět deset 

hodin, které do té doby věnovali jiným aktivitám. A protože jsme všichni založeni spíš 

konzervativně, snáz oželili nový prvek, cvičení, než zaběhnutý chod věcí. Své ale způsobuje i 

bezmezné spoléhání se na technologie a pomoc zvenčí a do třetice prostá lenost, někdy 

maskované tím, že je to směšné. 

5.1.6 Sociologie 

Sociologie je věda, která se zabývá studiem sociálního života, skupin a společenství (Giddens, 2005). 

Jandourek (2009) definuje sociologii jako samostatnou vědeckou disciplínu, která se pokouší pomocí 

analytických metod a empirických technik zkoumat struktury, funkce a souvislosti vývoje společnosti 

a navrhovat o nich teorie. Bauman a May (2004) charakterizují sociologii jako komentář sociálního 

života. Sociologie podle nich obrací pozornost nejen k vlastnímu jednání, ale též k omezením 

a možnostem, s nimiž se musíme vyrovnávat. Existuje celá řada dalších definicí sociologie, které jsou 

si více či méně podobné. Pro naše potřeby lze sociologii definovat jako vědu o zákonitostech vývoje 

a struktury lidské společnosti. 

Sociologii lze v systému věd zařadit mezi vědy zabývající se prostředím člověka a jeho společenstvím 

– např. geografie, demografie, psychologie apod., a vědy věnující se lidským činnostem a jejich 

produktům – např. ekonomie, politologie, antropologie, etnologie aj. 

Význam sociologie spočívá zejména v její poznávací (kognitivní) funkci. Je to věda relativně 

komplexní, což omezuje praktické využití jejích výsledků (nenabízí jednoduchá řešení). Zásadní 

význam sociologie lze ale spatřit v tom, že nám umožňuje vidět souvislosti, které si běžně 

neuvědomujeme nebo je vidět nemůžeme. A právě tento rozměr je potřeba vyzvednout při 

plánování udržitelné městské mobility – umět vidět souvislosti. 

Sociologie se soustředí na dva typy problémů – sociální a sociologický. Sociální problém představuje 

to, co konkrétní společnost za problém považuje, co v dané společnosti nefunguje. Sociologický 

problém se týká sociologie jako vědy. Sociologie pak řeší otázku, proč něco funguje právě určitým 

způsobem a jaké vnější i vnitřní vlivy daný jev ovlivňují. 

Obecně se pak dá říci, že sociologie zkoumá společenskou realitu a její jednotlivé součásti, snaží se ji 

vidět ve vzájemných souvislostech se všemi dimenzemi společenské reality. Zabývá se nejen 

formalizovanými vztahy mezi lidmi, ale i jevy a procesy s nimi spojenými. Ve vztahu k pospolitému 
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životu sociologii zajímají názory, představy a motivace lidí. Předmětem sociologie tedy je snaha 

o poznání a vysvětlení sociální skutečnosti. 

Sociologie se zabývá zejména různými společenskými institucemi jako je rodina, politika, kultura 

apod., strukturou různých forem lidské pospolitosti a silami, které je seskupují (různými skupinami – 

etnickými, profesními, věkovými, vzdělanostními) a společenskými jevy a procesy vycházejícími jak ze 

společenského života tak interakce lidí (modernizace, globalizace, ekonomie apod.). 

5.1.7 Praktický dopad společenských věd na PUMM 

Jedná se o navazující kapitoly Governance, Bezpečnost a Chytré technologie (u smart cities je totiž 

velmi populární, že je vše o člověku. Otázka je, co vlastně techničtí odborníci ví o společenských 

vědách). 
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5.2 Vědy o kultuře a umění (design) 

5.2.1 Kultura 

Na první pohled se může zdát, že kultura nemůže mít s dopravou nic společného. Opak je pravdou. 

Pokud má být vytvořena nová metodika plánu udržitelné městské mobility, která má současně 

vycházet z evropské aktualizované metodiky plánu udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0., tak 

bez vazby na českou kulturu nemůže být vytvořena. Z mnoha příkladů lze vybrat například opatření 

z Paříže, která by ale v Praze mohla být jen těžko realizovatelná, např: 

• jednosměrná ulice o třech pruzích v centru města je nově rozdělena: jeden pruh je vyčleněn 

pro bus+kolo, druhý pro auta, třetí pro cyklisty, aby mohli jezdit v obou směrech; 

• jedna ulice v centru je vyčleněna pro bežce a cyklisty; 

• je uzavřen jeden most pro auta a je ponechán jen pro chodce a cyklisty; 

• umožnění cyklistům jezdit v každé jednosměrce; 

• zóny 30 se mění na zóny 20. 

Kultura tak musí mít zásadní vliv na tvorbu metodiky. Bez české kultury dopravy a mobility by mohl 

vzniknout metodický manuál, který splňuje všechny atributy plánování městské mobility, žel, 

v českém prostředí naprosto nepoužitelný. 

V tomto kontextu je třeba věnovat pozornost tomu, co znamená „kultura“. Stačí jen spojit kulturu 

s dopravou a existuje návod, jak „uchopit“ zpracování metodiky. 

Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a 

tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i 

vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností 

a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a 

předává. Studiem kultury se zabývá hlavně kulturologie, ale i sociologie, kulturní antropologie a další 

vědy. 

Proti tomuto úzkému významu pojmu kultury se ohradil už Johann Wolfgang von Goethe. V jeho 

pojmu kultury prý nesmí chybět „ani oblečení a jídelní zvyky, dějiny ani filosofie, umění ani věda, 

dětské hry ani přísloví, hospodářství ani literatura, politika ani soukromí, ba ani poukaz na škody 

vznikající odlesněním hor“. Britský antropolog E. B. Tylor chápal kulturu jako systém všeho toho, co 

si člověk osvojuje jako člen určité společnosti, například jazyk, vědění, náboženství, umění, právo, 

morálku nebo zvyky. Právě v tomto širokém významu dnes pojem kultury užívá antropologie i 

sociologie.  

Kultura tedy zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale:  

• co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti; 

• co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších; 

• co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací; 

• co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují; 

• co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densk%C3%A9_v%C4%9Bdy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_antropologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kultura_(antropologie)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antropologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie
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Podstatnou složku lidské kultury v tomto širokém smyslu tvoří jazyk, a tak jako je jazyků mnoho, lze 

hovořit i o mnoha různých kulturách. V tomto širokém významu je kultura nezbytnou podmínkou 

lidského života ve společnosti a nelze ji tedy pokládat za pouhou „nadstavbu“ hmotné „základny“, jak 

to činili marxisté. Hmotná i kulturní či duchovní stránka člověka se jistě vzájemně podmiňují.  

Antropolog Clifford Geertz charakterizuje kulturu jako „síť významů“, v nichž a s jejichž pomocí člověk 

žije, které přijímá od své společnosti a které naopak předává svým dětem. Podle Gerta Hofstede je to 

„kolektivní software“ společnosti. Z jiného hlediska je to způsob, jak lidé žijí v souladu svých 

přesvědčení, jazyka, dějin i třeba způsobu oblékání. Sdílené hodnoty, symboly, způsoby chování a 

gesta vytvářejí společný rámec lidských jednání, budí vzájemnou důvěru a pomáhají dobré 

komunikaci.  

5.2.2 Umění 

Stejně jak v případě oboru „kultury“ je třeba věnovat pozornost oboru „umění“.  Z obecného popisu 

plyne, že v širokém slova smyslu se jedná o užitečnou dovednost, kterou neovládá každý a které je 

případně třeba se naučit. A to platí i dopravě a mobilitě. Jak ukázaly zkušenosti ze zpracování 

stávajících strategických plánů, řešící městskou mobilitu, tak tuto dovednost si zatím neosvědčila 

téměř žádná  odborná technická firma. Žádná nedokázala do takového plánu zakomponovat 

společenské a humanitní vědy, což je základem pro pochopení takového plánu. 

To není vše. Dovednost umění je potřeba uplatnit i při návrhu technických řešení. Každý projektant 

má sice k dispozici jasně definované normy, technické podmínky, vyhlášky, ale zákony, ale při jejich  

uplatnění do praxe se stejně musí uplatnit prvek „umění“.  

V tomto kontextu je třeba věnovat pozornost tomu, co znamená „umění“. Stačí jen spojit umění 

s dopravou a existuje návod, jak „uchopit“ zpracování metodiky. 

Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém 

slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od 

renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu „krásných umění“, kde se klade důraz na tvořivost, 

originalitu a individualitu umělce. Hodnocení je však subjektivní.  

Umění v tomto smyslu se od starověku dělí na umění výtvarná, která vytvářejí trvalá vizuální 

umělecká díla (například malířství, sochařství, architektura a v našem kontextu veřejný prostor), a 

umění múzická či performativní, kde umělec sám vystupuje před publikem (například tanec, zpěv, 

hudba, divadlo). Toto rozlišení se sice díky písmu, notovému záznamu a dalším záznamovým 

technikám do značné míry přežilo, přesto se stále užívá. I v tomto případě je možné najít vazbu na 

dopravu a mobilitu, neboť i projektant se musí představit před publikem (např. veřejné slyšení), kdy 

musí obhájit své dílo. 

5.2.3 Praktický dopad vědy o kultuře a umění na PUMM – Design! 

SUMP je postaven na technických řešeních. Nicméně i technická řešení musí vycházet z kulturu dané 

společnosti a musí vykazovat prvky krásy, neboli umění, která se dá popsat slovem „Design“. Krása 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Marxismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gert_Hofstede&action=edit&redlink=1
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Techn%C3%A9
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvo%C5%99ivost
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se má projevit jak v prostředcích veřejné dopravy (kapitoly 5.3.), či uličním prostoru (kapitoly 5.5.). 

Zde je ovšem popsána pouze teorie pojmu Design. 

Design (z angl., vyslov [dyzajn]) je vytvoření plánu nebo úmluvy na výstavbu objektu nebo systému 

(architektonické plány, technické výkresy, obchodní procesy, schémata zapojení, grafický design, 

produktový design). Může označovat jak činnost návrháře, tak výsledný produkt jeho činnosti. Dobrý 

design obecně, zahrnuje několik věcí, a to tvar výrobku, bezpečnost, použitelnost, respektuje 

technické a technologické zásady. Zdařile vypadající průmyslové produkty bývají často označovány 

jako "designové", designové hodiny, designová sedačka atd...  

Design může zahrnovat značný výzkum, myšlení, modelování a častý re-design. Časté druhy 

navrhovaných objektů jsou šaty, grafické uživatelské rozhraní, mrakodrapy, firemní identity a 

dokonce i metody designu.  

5.3 Filozofické vědy 

5.3.1 Systematická filozofie 

Filozofie a doprava? Pokud se filozofie v užším slova smyslu vyznačuje tím, že žádný názor ani tvrzení 

nemůže přijmout jako nepochybný a musí se vždycky ptát: je to opravdu tak? a proč?,  pak se musíme 

ptát, zda technické pojetí světa v oblasti dopravy a mobility, kdy je preferována automobilová 

doprava, je skutečně ten ideální scénář pro tento svět. Filozofii nic nebrání zabývat se jakýmkoli 

tématem, využívat jakýchkoli pramenů a inspirací, nejen poznávat a popisovat, ale také kritizovat a 

hodnotit. Právě toto je přínos filozofie pro dopravu. Je možno kritizovat stávající pojetí dopravy a je 

to v souladu s myšlenkami filozofie. 

Filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, 

zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, 

co je přesahuje (metafyzika). Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky 

reflexe, racionální argumentace a diskuse, která vyžaduje určité pojmy. Není to tedy jen akademická 

disciplína, ale také způsob života, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí 

(Platón) a snaží se s tajemstvím světa a existence nějak vyrovnat.  

Od věd, které kdysi z filosofie vzešly, se filosofie liší jednak širší, vlastně neomezenou oblastí témat, 

jednak volnější metodou. Moderní vědy se omezují na to, co lze bezpečně doložit, vyzkoušet 

experimentem, modelovat a měřit, a co tedy platí úplně pro každého (pokud příslušné metodě 

rozumí). Nemohou tedy hodnotit, ptát se na smysl své činnosti ani odpovídat na prosté otázky, jaké 

kladou třeba děti – například, co je věda, co je to pravda nebo proč se nemá lhát. Naopak od poezie 

a literatury se filosofie liší tím, že se musí snažit o určité pojmové vyjadřování, ale hlavně tím, že každé 

své tvrzení musí umět nějak obhájit, tedy vysvětlit, proč říká to, co říká.  

Všechny lidské kultury měly a mají svoji tradiční moudrost, vyprávění, básně a přísloví, která se v dané 

společnosti přijímají jako autorita. Na to, co říkají, se nelze zeptat „proč?“ Potíž začíná tam, kde na 

sebe dvě různé moudrosti narazí: která z nich teď platí? Právě v takové situaci řeckých měst vznikl 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Experiment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura_(archeologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moudrost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorita
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někdy v 6. století př. n. l. nový způsob hledání či „touhy po moudrosti“ (filo-sofie), který se neopíral 

o Homéra ani Hésioda, nýbrž snažil se přijít věcem na kloub pozorováním, přemýšlením a 

argumentací, zkrátka vlastním rozumem a diskusí. Rozum je totiž všem lidem společný a – jak říká 

Descartes – „mezi lidi nejlépe rozdělen“. Pokud je ale kritický i sám k sobě, nedělá si nárok na 

definitivně platnou moudrost, nýbrž ví, že ji bude vždycky jen hledat.  

Ve 20. století se začal název filosofie používat v širším slova smyslu i pro vypracované systémy 

náboženské a školy moudrosti, a mluví se tedy i o filosofii indické, čínské nebo africké. V anglicky 

mluvící oblasti se běžně hovoří i o „filosofii“ ve významu např. firemní strategie nebo záměru a tento 

zvyk se přenáší i k nám.  

Filozofie de facto řeší otázku: „Co je“ nebo lépe „kdo je člověk?“. Je to věda, která se zabývá otázkami 

o člověku, neboli je to nauka o člověku - antropologie. Chceme-li zkoumat, kdo je vlastně člověk, 

musíme si zvolit  metodu, pomocí které ho budeme zkoumat. K člověku zřejmě nemůžeme 

přistupovat jako k předmětu, tedy jako k něčemu, co je zde před námi. Tak k němu mohou 

přistupovat všechny ostatní vědy, ale ne antropologie. Medicína bude tak zkoumat jeho tělo, 

psychologie jeho chování, sociologie ho zkoumá v rámci jeho vztahů  … . Všechny tyto vědy mohou 

pohlížet na člověka jako na předmět, protože u nich člověk jako předmět je obecně postižitelný (tedy 

to, co věda vyzkoumá jako podstatné u jednoho člověka bude platit pro všechny). Avšak antropologie 

má zkoumat člověka jakožto člověka a zde je problém, jak ho zachytit v jeho obecnosti. Jak postihnout 

v obecnosti člověka i s jeho svobodou? A svobodou nazýváme právě onu nevyzpytatelnost člověka, 

která nám zabraňuje ho bezprostředně pojmout jako předmět. A svoboda není okrajovým projevem 

člověka. Vždyť právě díky ní má člověk svět a tím se odlišuje od všeho ostatního – vše ostatní je pouze 

zařazeno do svého okolí. I nejdokonalejší živočichové pouze reaguji na to, co na ně působí. Hladový 

šimpanz půjde za banánem, který mu ukážeme (i kdybychom ho před tím „naštvali“), bude utíkat 

před tím, co se mu jeví jako nebezpečné… Živočich jedná determinovaně, pouze reaguje na podněty. 

Proto živočich nemá svět, má pouze okolí, prostředí (vnímá ho jako sadu určujících podnětů: 

užitečných, líbivých, škodlivých …), ani šimpanz nevnímá banán jakožto banán, ale pouze jako 

„užitečné a chutné k jídlu“. Pouze člověk vnímá svět v možnostech, které se mu nabízí. Pro člověka 

předložený oběd není pouze potrava, ale i společenská akce, součást jeho kultury (tak i sám si vezme 

příbor) – vnímá ho tedy v širších horizontech; jsou i chvíle, kdy se svého oběda vzdává…  Člověku se 

každá věc nabízí v různých svých možnostech, které jsou vlastně možnostmi (aspoň hypotetickými) 

jeho samého.  Židle nabízí možnost si sednout, ale i uvolnit místo jinému či v případě nutnosti se s její 

pomocí bránit nebo s ní zatopit … Možnosti tedy nějak souvisí se svobodou a ta je něčím velmi 

charakteristickým, co člověka odlišuje od ostatního veškerenstva. 

Člověka tedy nelze zkoumat jako jiné předměty a že jeho vřazení v celek je zcela odlišné od všech 

ostatních skutečností, že má jakési významné a určující centrum. 

Jak tedy zkoumat člověka? Je možné o něm vůbec založit vědu, vymyká-li se přísné  předmětnosti? 

Filosofie našla jiný přístup k člověku, který ji dovoluje zkoumat, kdo člověk je. Nepřistupuje k němu 

jako k předmětu, ale jako k subjektu – tedy zkoumáním sebe, ptaním se po vlastním já, zkoumáním 

toho, co je to poslední, v čem je „já“ založeno, odkud vychází naše rozhodování v jeho svobodě i 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9siodos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
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v jeho odpovědnosti (která nutně provází svobodu), na základě čeho stanovujeme kritéria pro naše 

rozhodování… Pro pochopení člověka je tedy nejdůležitější  pochopit, kdo jsme my sami a teprve na 

tomto pochopen můžeme něco systematicky o člověku tvrdit.  

 

5.3.2 Etika 

Zkuste představit situaci v českém prostředí. Svítí červená na přechodu pro chodce na méně 

významné komunikaci. Všichni chodci jdou ale červenou, ale to není to nejhorším v českém kontextu. 

Před přechodem stojí policejní auto a dává pokynem chodcům najevo, že mají přednost. V Česku 

totální anarchie, v Paříží normální věc. Vítejte ve světě etiky. 

Etika (z řeckého ethos – mrav, zvyklost), nebo též teorie morálky je filozofická disciplína, která se 

zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti. Etika zkoumá morálku nebo morálně relevantní 

jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním 

hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v určitých situacích. Neboli ve Francii je běžné 

chodit na červenou, ale v Česku? 

Normativní etika je konfrontována s normativním, nepodmíněným učením o správném chování ve 

vztahu k nepodmíněným a přitom nenáboženským požadavkům. Tyto se zaměřují na tři od sebe 

neoddělitelné momenty – na požadavek normy (na tzv. mravní zákon), na jednajícího (mravní 

subjekt) a na účel nebo dobro, jehož má být jednáním dosaženo.  

1. Problematika mravního zákona, v našem kontextu silničního zákona,  je nesena paradoxem: ačkoli 

je mravní jednání podmíněno společenstvím, jednotlivec za ně nese odpovědnost, je jeho subjektem. 

Vztah jednotlivce k zákonu závisí proto na povaze tohoto zákona, přičemž hlavní je otázka 

zákonodárce mravních požadavků a povahy morálních soudů. Rozmanitost interpretací mravního 

zákona dokumentují tyto historicky nejvýznamnější koncepce:  

• idea dobra jako božského světla lomeného skrze prizma kardinálních ctností;  

• a priori rozumu v příkazu čisté, nepodmíněné vůle;  

• evidence mravního soudu jako nezvratné jistoty; 

• evidence hodnot a hodnotových stupňů);  

• přiměřenost jako zákon společnosti;  

• přirozenost jako pud, nevědění, libido; 

• vůle k moci. 

2. Problematika mravního subjektu obsahuje základní otázku, je-li člověk natolik svoboden, aby mohl 

být vinen – dochází-li k takovému uvolnění z kolektivní vázanosti, aby byla možná konfrontace 

konajícího a konání v jeho nitru. Aspekty mravního subjektu vyjadřují pojmy svědomí, osobnost, 

odpovědnost, existence, svoboda. Svoboda v mravním smyslu není svobodou „od“ něčeho, ale 

svobodou „k“ něčemu. V pojetí subjektu se etické směry liší především podle toho, kladou-li důraz na 

úmysl jednajícího (Kant, etika smýšlení) nebo na rezultát, užitek z mravního činu (zejm. utilitarismus). 

Současný výzkum problematiky mravního subjektu se opírá o psychologii.  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Sv%C4%9Bdom%C3%AD
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Osobnost
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Odpov%C4%9Bdnost
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Existence
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Svoboda
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Utilitarismus
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3. Problematika účelu je problematikou konkrétní společenské mravní praxe, určitého ideálního 

hodnotového modelu, který s sebou přináší ten který světonázorový modus myšlení. Tento 

hodnotový náboj má vliv na utváření vztahů právních, vztahů pracovních, rodinných, soc., které ve 

svém souhrnu jsou zpětně dalekosáhle relevantní pro mravní praxi.  

 

5.3.3 Teologie 

"Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří…" (Římanům 1,16) 

Radim Passer.  

Pravděpodobně se jedná o velmi překvapivý úvod pro tuto kapitolu, ale i přesto do této zprávy patří. 

Teologie se může totiž vnímat jen jako vědní obor, kdy zkoumáme Boha, o kterém ale vlastně víme 

jen „z vypravování a z literatury“. Teologie žel nevychází ze subjektivního, byť velmi silného osobního 

poznání Boha. To je víra v Boha, která je spojena s tajemství. Teologie je věda a opravu to jsou dvě 

rozdílné věci. Nic to nemění na faktu, že pokud Bůh existuje, tak jakákoliv věda je na Něj krátká, ke 

vší úctě k teologii. Je ale pravděpodobné, že kdo studuje teologii, pak i věří v Boha. A pak je velmi 

pravděpodobné, že kdo věří v Boha, má od něj i poslání. Tak to skutečně ve světě víry, tedy i o nauce 

o teologii funguje. A právě v takovém kontextu je použit i úvodní citát od Radima Passere, předsedy 

představenstva PASSERINVEST GROUP, a.s.  Na daném citátu není nic špatného, ale je třeba jej brát 

v kontextu jeho další aktivity Dopravní iniciaci ČR 2038 - https://www.passerinvest.cz/cs/dopravni-

iniciace-cr-2038. I na této iniciaci není nic špatného, natož, když se zalíbila Ministerstvu dopravy ČR. 

Nicméně je velmi pravděpodobné, že Dopravní iniciace má v sobě „schovány“ prvky teologie, či víry 

v Boha, byť to pro drtivou část české ateistické společnosti bude znít jako naprosto irelevantní tvrzení. 

Ale právě o tom je víra v Boha, de facto teologie. Občas se dostane člověk za hranici, kterou již nelze 

změřit. 

Dále. Teologie, jakožto nauka o Bohu, má daleko blíže k sociologii, než si myslíme. Teologie i 

sociologie dokáží vidět věci v souvislostech. Zatímco sociologie v horizontální rovině, tak teologie ve 

vertikální rovině. Kdo zná jen trochu teologii nauku o Bohu, a stačí opravdu jen povrchně, pak ví, že 

směřuje k sociálním a environmetálním rozměrům. Například žalm 134 je právě zaměřen na ochranu 

životního prostředí.  

Takže i teologie má velmi blízko k otázkám dopravy a mobility, i když se to nezdá. A nyní něco k teorii. 

Teologie (z řeckého θεολογία theologia < θέος theos bůh + λόγος logos slovo; také bohosloví) je 

nauka o Bohu, o bozích a souvisejících tématech (zázraky, duše, posmrtný život apod.). V českém 

kulturním kontextu se teologií obvykle rozumí teologie křesťanská, v širším významu je však možné 

hovořit i o teologii ostatních náboženství.  

Křesťanská teologie se chápe jako vědecký rozbor pramenů víry (biblická teologie a historická 

teologie), jejich systematická analýza a pokus o verbalizaci (systematická teologie a fundamentální 

teologie) a praxe této víry (praktická teologie). V České republice vychází řada odborných 

teologických časopisů.  

https://www.passerinvest.cz/cs/dopravni-iniciace-cr-2038
https://www.passerinvest.cz/cs/dopravni-iniciace-cr-2038
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biblick%C3%A1_teologie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Historick%C3%A1_teologie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Historick%C3%A1_teologie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Systematick%C3%A1_teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundament%C3%A1ln%C3%AD_teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundament%C3%A1ln%C3%AD_teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praktick%C3%A1_teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_teologick%C3%BDch_%C4%8Dasopis%C5%AF
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Teologie vychází z předpokladu, že Bůh existuje, zatímco religionistika se snaží vědecky zkoumat a 

porovnávat různá náboženství, přičemž existence či neexistence boha pro ni z tohoto hlediska (z 

hlediska víry) není podstatná.  

5.3.4 Praktický dopad filozofických věd na SUMP 

Stručně shrnuto. Součástí Plánu udržitelné městské mobility musí být komunikační strategie. Jenže 

právě ta má být postavena především na filosofickém pohledu. Proto tato kapitola je věnována 

obecným principům komunikační strategie, která musí být spojena právě s filozofickým přístupem. 

Více viz. kapitola 5.3. 

5.3.5 Doplňující příklady výkladu filosofického přístupu 

1) Dávný spor: Adam Smith vs. John Nash; Jeden (centrální) mozek vládne všem 

Na plán udržitelné městské mobility se také můžeme podívat na principu dávného sporu dvou 

filosofií: Adam Smith vs. John Nash.  

Systémy plánování tras a navigační systémy v tichosti změnily způsob, jakým vnímáme město, v němž 

žijeme, i způsob, jak cestujeme. Natolik jsme si zvykli na navigaci, že si už ani nevzpomeneme na 

statické mapy, které jsme zkoumali v atlasech, ani na ty obrovské skládací mapy, které byly uložené 

v palubní desce auta. 

V současnosti se hodně změnilo. Nejenže dostanete víc než jednu možnost vaší trasy, ale dokonce si 

můžete vybrat mezi nejrychlejší, nejkratší nebo nejhezčí trasou. Můžete získávat informace o 

dopravě, o mimořádných událostech nebo dopravních nehodách přímo v reálném čase, a podle toho 

svou trasu upravovat. Máme k dispozici širokou škálu aplikací a systémů, díky kterým je navigace 

dokonalejší, protože tuto problematiku řeší z jiné perspektivy a používají odlišné nástroje. 

Co nám stále chybí, to je skutečná centralizovaná inteligence v pozadí těchto systémů. V současnosti 

to funguje tak, že každý smartphone, navigátor nebo počítač funguje v městské mobilitě jako mozek, 

který optimalizuje trasu jedinečným způsobem v osobním zájmu svého majitele. 

Adam Smith říká ve své Teorii neviditelné ruky, že v ekonomice lze dosáhnout těch nejlepších 

výsledků, když každý aktér sleduje pouze vlastní zisk: trh pak bude automaticky regulován vlastními 

principy nabídky a poptávky, tou tzv. neviditelnou rukou. Takový decentralizovaný přístup 

k navigačním systémům funguje stejně i v oblasti městské mobility: na dopravu ve městě se nenahlíží 

jako na společný a společenský problém. Každý z těchto nezávislých „mozků“ vypočítá trasu z A do B 

v Bruselu, Londýně, Pekingu, New Yorku, a promýšlí pouze tu nejlepší trasu pro sebe. Vůbec nebo jen 

málo se zajímá o další osoby, které ve stejný moment zkoumají tu samou trasu. Téměř to vypadá, 

jako bychom se po městě pohybovali sami. Pokud je nutné trasu upravit, například kvůli silnému 

provozu, individuální systémy se opět rozhodují sami za sebe. Stejně jako v (globální) ekonomice i 

v případě dopravní přetíženosti a městské mobility se tento přístup ukázal jako mírně řečeno 

suboptimální. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Religionistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://www.dobramesta.cz/aktuality/2017-03-14-davny-spor-adam-smith-vs-john-nash-jeden-centralni-mozek-vladne-vsem/
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Inovace, kterou do ekonomického sektoru přinesl John Nash (téměř revoluční, získal díky ní Nobelovu 

cenu), vstoupila přímo do tohoto principu. Film Čistá duše režiséra Rona Howarda skvěle vysvětluje 

tuto novátorskou myšlenku: nejlepšího výsledku dosáhneme, pokud každý aktér dělá to, co je nejlepší 

pro něj samotného, a současně optimalizuje výsledek pro ostatní aktéry. Pokud se tedy snažím 

vypočítat optimální trasu jen pro sebe a předstírám, že budu jedinou osobou na této trase, nemůžu 

dosáhnout té nejvyšší efektivity. To, co já – stejně jako každý další člověk v mém městě – potřebuji, 

je centrální inteligence, schopná řídit dopravní požadavky od stovek tisíc přepravujících se osob. 

Takový mozek města by vypracoval komplexnější a společensky optimální řešení, které zohledňuje 

jak zájem jednotlivce, tak zájmy široké veřejnosti. Rychle by vygeneroval různé možnosti dopravy pro 

každého z dojíždějících, které by zajistily propustnost hlavních ulic, a tím i těch vedlejších, které dnes 

často přebírají dopravu vytlačenou z hlavních komunikací. 

Důležitá otázka zní, zda by z toho měli prospěch všichni. Nepřímo ano. Někteří z nás samozřejmě 

budou muset akceptovat pomalejší nebo delší trasu, ale provoz ve městě bude mnohem plynulejší a 

umožní každému bezpečnou a plynulou chůzi, jízdu na kole nebo autem po městských ulicích. 

Algoritmus analýzy nákladů a přínosů, který by byl součástí „mozku města“, by mohl zohlednit i dobu 

jízdy, ekonomické náklady, environmentální náklady, tlak vyvíjený na městskou infrastrukturu a celou 

řadu dalších proměnných, na jejichž základě by rozhodl o tom, kterému způsobu dopravy dát 

přednost. 

Kromě toho by místní samospráva mohla rozhodnout o přímé podpoře veřejné a aktivní dopravy a 

jejím upřednostnění před motorovou dopravou, případně by mohla ta nejvíc znečišťující vozidla 

směrovat ven z města do okrajových částí a eliminovat jejich negativní účinky. 

Jako motivace pro veřejnost by mohl fungovat systém odměn buď finančních, nebo ve formě kreditů 

pro soukromé či veřejné služby. Každopádně můžeme konstatovat, že pokud taková řádně fungující 

umělá inteligence, založená na neuronové síti schopné učit se bude zavedena, přinese to nekonečné 

možnosti jak pro pozitivní ovlivňování, tak dokonce pro řízení žádoucího chování, které posiluje 

rozvoj zdravých, bezpečných a efektivně fungujících měst. 

Který model je preferován v našich městech? Adam Smith vs. John Nash? 

https://ecf.com/news-and-events/news/one-central-brain-rule-them-all 

 

2) Svoboda! Rovnost! …a co že bylo to třetí?  

Co může mít nadpis společného s dopravou? Zdá se, že ve Francii, i v jiným evropských městech 

dochází k opravdové dopravní revoluci. Jinak se nedá vysvětlit, jak je možné, že Paříž nemá problém 

ze třípruhové komunikace pro auta, vyčlení jeden pro cyklisty, druhý pro bus a cyklisty a jen třetí je 

určen pro auta. V českém prostředí by se jednalo o naprosto nemožné řešení. Ale ve Francii to jde. 

Paradoxně právě filozofické vědy dávají odpověď. Francie de facto vždy byla „rebelská“. Stačí se jen 

vrátit do historie.  Symbolem Velké francouzské revoluce se stalo heslo „Liberté, égalité, fraternité“, 

https://ecf.com/news-and-events/news/one-central-brain-rule-them-all


     

Přílohy - Metodika SUMP 2.0. Strana 56 z 78 

 

tedy „Svoboda, rovnost, bratrství“. Tato trojice zůstala jako vyjádření základních pilířů lidské 

emancipace živá dodnes a dotýká se i dopravy a mobility. 

Jenže zatímco svoboda a rovnost jsou předmětem mnoha diskusí i sporů, na bratrství se tak trochu 

pozapomnělo. Bohužel, neboť tato trojice může plnohodnotně existovat pouze pospolu. 

Svoboda a rovnost dnes bývají mnohdy dávány do protikladu a takřka ztotožňovány se sporem 

politické pravice a levice, kdy pravice má klást důraz na respektování člověka jako svobodné bytosti, 

zatímco levice obhajovat rovné pozice lidí v rámci společnosti. Tento spor je zároveň oboustranně 

provázen přesvědčením, že aby jedno bylo plnohodnotněji uplatněno, druhé musí být 

společenskými mechanismy (tedy „zvenčí“) omezeno. Copak i tento spor se nedotýká dopravy? 

Copak neslyšíme na jedné straně, že každý má právo na svobodnou volbu dopravního prostředku, 

aneb mohu jet kam chci, kdy chci a hlavně zaparkovat kde chci a na druhé straně tlak na rovnost 

možnosti využití všech dopravních prostředků? 

Obava z naprosté převahy pouze jedné z obou hodnot se může zdát oprávněná – na jedné straně 

hrozí hobbesovská džungle plná vzájemně bojujících egoistů, na druhé straně orwellovská šeď 

unifikovaných otroků. Je nezbytné, aby svoboda a rovnost byly přítomny pospolu. Svoboda bez 

rovnosti je svobodou pro vyvolené. Rovnost bez svobody je rovnost v nicotě. 

Ovšem jak svobodu a rovnost skloubit? Předpokládanou cestou je mocenské řešení – společnost užívá 

svých mocenských mechanismů, aby svobodu a rovnost regulovala. Zde ovšem narážíme na jistý 

problém – takováto regulace vždy přichází k člověku „zvenčí“ a musí zde být kdosi, kdo onu moc třímá 

a kdo stanovuje prostor pro svobodu i pro rovnost. A právě o tom má být plán udržitelné městské 

mobility – nalézt vyváženost. 

Taková moc může mít mnoho podob – může nabývat podoby totalitního státu, který lidi 

znesvobodňuje a tlačí je do unifikované rovnosti, kterou ovšem sami autenticky necítí; ale může 

nabývat i podoby neoliberálního kultu boje, který v lidech pěstuje egoismus a vede ke svobodě ve 

vzájemné nenávisti. Samozřejmě zdaleka ne vždy dosáhne moc takto extrémní formy, nicméně prvek 

„vnucení zvenčí“ je přítomen stále – vždy je tu někdo nadřazený (nerovný), kdo znesvobodňuje… 

 

Existuje tedy nějaká šance, jak svobodu a rovnost plnohodnotně uplatňovat zároveň? Klíčem je právě 

onen třetí člen trojice – bratrství, onen pocit všelidské vzájemnosti a sounáležitosti. Právě zvnitřněná 

idea bratrství se může stát dobrovolným uvědomělým regulativem „zevnitř“ – pokud budeme 

vyznávat bratrství, můžeme vstupovat do rovných vztahů a zároveň si ponechat maximum svobody. 

Jsme ovšem tento filozofický rozměr promítnout do plánu udržitelné městské mobility? 

Autenticky zvnitřněné bratrství může vést k tomu, že člověk sám omezí svou svobodu, pokud by její 

uplatňování bylo ke škodě jinému člověku – ale činí tak, protože se sám svobodně rozhodl, nikoli na 

příkaz. A může vést také k tomu, že lidé, kteří spolu vstupují do interakce, ať by byli v sebevíce 

nerovném postavení, se zřeknou možnosti vytvořit asymetrický vztah, ale budou spolu jednat 

skutečně jako rovný s rovným – ale ne proto, že musí, ale protože se navzájem rovnými ve svém lidství 

skutečně cítí.  
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Všeobecně sdílená idea bratrství tak může umožnit, abychom si mohli být rovni přes všechnu různost 

povahy, životní historie i společenského postavení, a abychom mohli být zcela svobodní, a přesto se 

nestát egoisty. 

Možná, že správná odpověď na otázku „svoboda, nebo rovnost?“ zní „bratrství“. 

Inspirace: http://denikreferendum.cz/clanek/18002-svoboda-rovnost-a-co-ze-bylo-to-treti  

 

3) Governance z filozofického pohledu 

Governance na místní úrovni je definována jako schopnost a ochota jednotlivých článků veřejné 

správy moderovat veřejnou debatu o strategických rozvojových cílech na svém území, včetně změn 

ve využití území, a přejít ke sdílenému vládnutí. Governance je postaven na otevřené diskusi, dialogu 

s opozicí či občanské participaci. Governance jde proti figuře schopného vůdce, moudrého diktátora, 

jehož nadvládě se lidé podřídí výměnou za to, že na svá bedra přebere jejich starosti a problémy a 

zbaví je nepříjemných nutností, jako je přijímání rozhodnutí, vlastní zodpovědnost a participace na 

uskutečňování správy společnosti. 

Postmoderní doba s sebou přinesla velké osvobození spojené s velkým traumatem, kterážto se krásně 

zrcadlí v geniální metafoře „tekutosti“ Zygmunta Baumana. Hodí se nám i zde. Lidé jako by po staletí 

žili ve světech postavených z pískovcových balvanů, přestavovaných a otesávaných do různých tvarů. 

Balvany je omezovaly v pohybu, avšak zároveň se o ně bylo možné opřít. Svět balvanů byl jednoduchý 

– bylo jasně dáno, co je dobré a co zlé, koho je třeba poslouchat a koho je třeba nenávidět, co od 

života chtít a co od něj ani neočekávat. Některé cesty mezi balvany byly považovány za správné, jiné 

za špatné – člověk mezi nimi mohl volit, ovšem samotné cesty byly pevně vymezeny, ohraničeny a 

hodnoceny. 

Jenže když svět zdánlivě nezničitelných balvanů – z nichž během posledních tří staletí některé již dosti 

erodovaly – definitivně zaplavila postmoderna, vyšla najevo jejich skutečná podstata: začaly se drolit, 

částice písku se vymývaly a pozvolna se začaly rozpouštět v „tekuté modernitě“. Pevně vymezené 

cesty zmizely pod vodou. Náhle se ukázalo, že se člověk může zbavit omezení a vší předurčenosti, stát 

se pánem svého života a v tekuté modernitě plavat, kamkoli bude chtít. 

Zároveň však přišlo trauma – pokud se všechny orientační body rozpouští, kam tedy má člověk 

zamířit? Znamená to, že může plavat opravdu kamkoli bude chtít? Ale proč by měl chtít plavat zrovna 

tím, či oním směrem? Nebo se pod zdánlivě nekonečnou hladinou skrývají pevná skaliska, o něž se 

bude moci opřít, pokud je najde? Anebo je třeba hledat správný směr, ale na žádná skaliska se při 

tom nelze spoléhat? 

Právě ona poslední představa snad nejlépe odpovídá současné situaci. Ukazuje se nade vší 

pochybnost, že „dobro“ a „zlo“ nejsou žádné člověku vnější objektivní danosti, které je možné objevit, 

popsat a řídit se jimi, nýbrž že jsou neustále utvářeny, ustavovány, znovupotvrzovány či revidovány 

skrze vnitřní lidské hledání a promýšlení a skrze mezilidskou komunikaci ve sdíleném světě. V určitém 

smyslu nežijeme ve světě, který je předem daný, ale který si sami vytváříme a strukturujeme – což 

http://denikreferendum.cz/clanek/18002-svoboda-rovnost-a-co-ze-bylo-to-treti
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nám dává velkou svobodu, ale zároveň na nás klade odpovědnost. A to nikoli odpovědnost vůči 

něčemu předem danému, ale vůči sobě, jednotlivě i navzájem. 

Pakliže chce člověk i v tekutých časech zůstat intelektuálně poctivým, musí na sebe přijmout těžké 

břímě. Na jedné straně se ve světě angažovat, být aktivní, činit rozhodnutí a přijímat za ně 

odpovědnost, postavit se za určité hodnoty, hájit je a prosazovat. Mít dostatek síly k tomu žít v 

souladu se svým svědomím. Ale na druhé straně mít také dostatek pokory a vědomí vlastní 

konečnosti, omylnosti a subjektivnosti, a tudíž si být permanentně vědom možnosti, že se může mýlit, 

že ti druzí, kteří vidí svět jinak, mají stejná práva, a že žít ve světě je možné pouze skrze vzájemnou 

toleranci a respekt a v dialogu, v němž si nikdo nebude nárokovat absolutnost svého vidění světa, své 

jediné velké pravdy. 

Lidé, kterým zmizela pevná půda pod nohama a nyní šlapou vodu, se mohou uchýlit ke dvěma 

způsobům, jak se vyhnout nutnosti vrhnout se do živlu, zvolit si směr a plavat. 

Tím prvním je uchýlit se k pozůstatkům rozpadajících se skalisek, vystavovat na nich makety balvanů, 

zůstávat na místě a tvářit se, že starý dobrý svět je stále tady. V těchto maketách můžeme 

rozpoznávat takřka cokoli poskytující nějaký druh systému pravidel. Někteří lidé se uchylují k 

náboženství (např. ke katolickému křesťanství), k filozofiím (např. k marxismu), ale také k 

národovectví, idealizované vědě nebo zbožštělému právnímu řádu. Upnutí se k dogmatům, 

opěvování starých tradic, radikalizace a absolutní nároky jediné pravdy – ať už je sepsaná v Bibli, 

Kapitálu, či trestním zákoníku – o níž není třeba polemizovat, protože je nezpochybnitelně vtělena do 

světa, taková je první cesta vzdoru proti tekutosti. 

Její perspektiva je ovšem problematická – pískovec se nakonec nevyhnutelně rozdrolí a papírové 

makety se rozmočí, nic nevydrží navěky. A i kdyby se snad někdy podařilo navrátit svět balvanů, znovu 

je z písku stmelit, už samo vědomí, že v průběhu své historie prošly zpochybněním a destrukcí, bude 

tento kamenný svět v jeho podstatě navždy podrývat. 

Druhým způsobem, jak se vyhnout plavání, je zachytit se okolo plovoucího prámu. Takový prám je 

řízen kapitánem, na němž je možné ponechat rozhodnutí, kdy a kam plout, a netřeba se ptát, proč 

právě tam a zda je to tak správně. Všechny možnosti a místa jsou totiž stejně dobré, hlavně když prám 

poskytuje pevnou oporu a navíc – moudrý kapitán to jistě s tekutou modernitou umí. A toto je cesta, 

kterou lidem nabízí mnozí politici. Nabízí lidem možnost nestarat se, nečinit rozhodnutí a nechat 

všechno na nich. Oni budou rozhodovat a zároveň výměnou za tuto možnost garantovat funkční 

systém. 

 

Zároveň říkají, že není třeba uvažovat a diskutovat, jaký systém by to měl být, protože etická či 

hodnotová dimenze je irelevantní a oni budou za pomoci svého týmu expertů rozhodovat 

technicistně, pragmaticky a situačně výhodně. Lidé se tak mohou nechat prámem táhnout a užívat si 

jeho relativní stabilitu a bezpečí. Přičemž si nemusí dělat starosti s tím, kam a kudy plují, s tím, k 

jakému cíli směřují, a dokonce ani s tím, zda z dosažení cíle budou profitovat spíše oni, anebo 
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autokratický kapitán. Ale jen do té doby, než se kapitán rozhodne pověsit funkci na hřebík. Anebo 

dokud při velení prámu neudělá fatální chybu. 

V obojím případě jde o vztah člověka k tomu, co můžeme nazývat hodnotami, principy, idejemi, či 

etikou. Zatímco první cesta úniku spočívá v ukrytí se za konceptem etických daností, druhá v popření 

či alespoň marginalizaci etické dimenze jako takové. Zatímco v prvním případě se říká, že hledat 

odpovědi na otázky není třeba, protože odpovědi jsou předem jasně dané, ve druhém případě se 

samotné otázky prohlásí za nepodstatné a hledání odpovědí za zbytečné plýtvání energií. Ve 

skutečnosti jde ale v obojím případě o totéž – o únik před odpovědností za zaujetí vlastního postoje. 

 

V prvním případě může člověk přijmout postoje předem připravené v úhledném balíčku, a když je 

volán k odpovědnosti, stačí mu říct „To já ne, to Bůh/Marx/zákonodárce/vědci/národ...!“ Ve druhém 

případě nemusí zaujímat žádné postoje, jen řekne „Vždyť je jedno, jak to bude, to říká dokonce i 

Babiš, hlavně když to bude fungovat!“ Své odpovědnosti se neujímá. 

Jenomže před tekutostí doby nelze uniknout. Všechny snahy o to jsou jen vyjádřením neschopnosti 

či neochoty s tekutostí se vyrovnat. Na druhou stranu ale můžeme pozorovat, že řada lidí je ochotna 

dát se všanc a plave – vystavuje se otázkám dnešního světa, odmítá instantní předpřipravené systémy 

odpovědí a snaží se najít si své vlastní. Čím dál více lidí se odklání od formalizovaných náboženských 

učení a církví a realizuje spirituální rozměr svého života svým jedinečným, osobním způsobem. Věda 

se už dávno vzdala ambice být zvěstovatelem jediné univerzální pravdy o světě, ale vymezila si sféry, 

ve kterých to dokáže a ve kterých nikoli. Navíc věda sama je prostorem permanentních diskusí, 

dokazování, pochybností a plurality. Stejně tak filozofie. Řada lidí vnímá, že právo není zdaleka 

jediným normativním rámcem. A tak dále... 

Otázkou je, zda se tento trend projeví i v politice. Lidé se aktivizují, participují na veřejném dění, ale i 

tak v současné době převládá únikový modus. Politici z mnohých stran s nádechem dogmatismu 

nabízejí hotové ideologické koncepty, dle nichž je svět plný pevných bodů, jasný a jednoduchý. Jiní se 

zase nabízejí hru – stát se vůdcem, který starosti všech sám vyřeší. 

Tekuté časy ovšem budou zřejmě vyžadovat jiný způsob politiky. Více participativní, diskurzivní, 

situační a přitom hodnotový. Ve chvíli, kdy jsme všichni vrženi do vod postmoderny, nemůžeme se 

spoléhat na ochranu rozpadajících se balvanů ani na spasitele na prámech. Je životně nutné, abychom 

spolu dokázali mluvit a rozumně diskutovat, společně hledat odpovědi na zásadní otázky vědomi si 

své lidské sounáležitosti. Jedině tak může naše společenství najít pro všechny své členy přijatelný 

směr a cíl, na jehož dosažení se lze soustředit a společně jej za vzájemného podporování se 

dosáhnout. 

Snad právě bezprostředně vystaveni tekutosti pochopíme a prožijeme hluboký význam pojmů jako 

dialog, kompromis, solidarita, konsensus, odpovědnost, tolerance, bratrství či demokracie. 

Společnými silami se musíme držet nad hladinou a navzájem si pomoci naučit se v divoké době plavat 

– jinak se v tekutých časech utopíme. 

Inspirace: http://denikreferendum.cz/  

http://denikreferendum.cz/
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6 Teorie změny v 7 krocích 

Táto kapitola představuje sedm kroků zaměřených na změnu dopravního chování, které jsou 

přeloženy z evropské metodiky The Theory of the Change: 

• KROK 1: DEFINUJTE ROZSAH, CELKOVÉ CÍLE A ÚKOLY 

• KROK 2: SHROMAŽĎUJTE VÝCHOZÍ ÚDAJE 

• KROK 3: DEFINUJTE CÍLOVÉ SKUPINY 

• KROK 4: KONKRÉTNÍ AKTIVITY, SLUŽBY MOBILITY 

• KROK 5: INDIKÁTORY 

• KROK 6: MONITORING SAMOTNÉ AKCE 

• KROK 7: VYHODNOCENÍ 

 

Kampaně na míru vycházejí z „teorie realistické volby“, která má svůj původ v sedmdesátých letech 

dvacátého století. Podle tohoto konceptu má většina lidí takové návyky v oblasti mobility, které nelze 

příliš měnit. Proto se z hlediska nákladů vyplatí identifikovat osoby vykazující určitou míru flexibility 

vůči změnám, zdroje zaměřit přímo na tuto skupinu a informace upravit na míru potřebám každého 

jednotlivce. 
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V každé populaci je skupina lidí, kteří vykazují větší míru ochoty ke změně dopravního chování než 

jiní. Částečně hrají roli subjektivní faktory jako postoj a vnímání svých současných dopravních návyků. 

Některým lidem naopak stojí v cestě za změnou způsobu dopravy překážky zcela objektivní: na jejich 

trase například nejezdí žádné autobusové linky nebo mají určité postižení, kvůli kterému nemohou 

vyměnit auto za jízdní kolo nebo chůzi. 

Ve většině případů změna probíhá jako proces v několika fázích, kterými jednotlivci procházejí s cílem 

dosáhnout fáze konečné, tedy nového ustáleného návyku. Proto se současně se zjevnými změnami 

chování projeví i jemnější změny v postojích a ve vnímání alternativních způsobů dopravy. 

Pro získání kompletnější představy o tom, jaké jsou dopady intervence, je nezbytné měřit právě tyto 

méně nápadné změny v postojích a ve vnímání mobility stejně jako zjevné změny. Evaluace, které 

se zaměřují pouze na skutečnou změnu chování, by neukázaly kompletní obraz, a proto by úspěšnost 

v nasměrování lidí ke změnám v dopravním chování vypadala menší. 

Ještě před zahájením projektu lze proto využít měření, které zjišťuje, kde lidé na této škále možných 

změn stojí. Podobné měření pomáhá s následným výběrem a tvorbou vhodných opatření, která 

mohou být tím posledním důležitým „popostrčením“ směrem ke konečnému cíli, tedy skutečné 

změně chování. Například informační dopravní kampaně v masmédiích mohou u některých osob 

zvýšit nejen povědomí o alternativních způsobech dopravy, ale i motivaci k jejich používání. Tyto 

nové informace mohou pro některé jednotlivce inspirovat k tomu, aby začali o používání 

alternativních způsobů dopravy alespoň uvažovat. K tomu, aby tito lidé skutečně přešli na jinou 

dopravu, budou však nejspíš zapotřebí další motivační aktivity (jako dopravní poradenství nebo 

snížené jízdné ve veřejné dopravě). 

6.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ 

FÁZE 1 Fáze před rozjímáním. Lidé běžně na většinu svých cest používají osobní auta a se svým 

současným způsobem cestování (tedy jízdou autem) jsou v podstatě spokojení. V této chvíli si nepřejí 

změnit způsob dopravy, případně se domnívají, že by pro ně nebylo možné takovou změnu 

v současné době udělat. 

FÁZE 2 Fáze rozjímání. Lidé běžně pro většinu cest používají auto, ale nejsou s tímto současným 

způsobem dopravy úplně spokojení a rádi by míru používání auta omezili a částečně přešli na jiný 

způsob dopravy, ale v tomto okamžiku neví přesně na jaký, případně nemají dostatek sebejistoty, aby 

tak učinili. 

FÁZE 3 Přípravná / akční fáze. Lidé sice běžně na většinu cest používají auto, ale už se rozhodli, 

na který z jiných způsobů dopravy chtějí buď částečně, nebo úplně přejít, mají dostatek sebejistoty, 

aby tak učinili, a pravděpodobně už zvolený způsob dopravy i vyzkoušeli. 

FÁZE 4 Udržovací fáze. Lidé běžně pro většinu svých cest používají pěší, cyklistickou či veřejnou 

dopravu. Jde buď o osoby, které nevlastní automobil ani nemají k žádnému autu přístup (a proto 

jejich mobilita závisí na bezmotorových způsobech dopravy), nebo osoby, které vlastní auto či 
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k nějakému autu mají přístup, ale z různých důvodů ho používají jen na některé cesty, velmi zídka, 

případně vůbec ne.  

Zpráva http://www.max-success.eu/downloads/MAX_SoA_AnnexB1_1.pdf. 

Obecný rámec, tvořící základ pro evropský proces behaviorálních změn, je metoda MaxSumo. Tento 

rámec byl vytvořen odborným konsorciem a v mnoha městech a státech pomáhá připravit aktivity 

pro behaviorální změny, především tím, že zařazuje připravenost jednotlivce na změnu ve vlastním 

dopravním chování do jedné ze čtyř fází: 

Celá řada měst již má zkušenost s tím, že je vhodné ještě před rozhodnutím o intervenci a předtím, 

než bude vytvořena podoba jednotlivých opatření, položit soubor otázek, který umožní mapovat 

posun lidí do dalších fází připravenosti ke změnám chování. Otázky je třeba položit i po realizaci 

opatření. Na základě odpovědí lze poté zhodnotit vhodnost a význam každé jednotlivé intervence 

a konkrétního opatření. 

Obecným záměrem jakékoliv intervence je podporovat rozvoj udržitelných způsobů dopravy 

a prostřednictvím změny postojů a chování uživatele řídit poptávku po osobní automobilové 

dopravě. Obvykle jde jak o „tvrdá“ opatření v rámci městské dopravy (např. nové chodníky 

a cyklostezky/cyklopruhy, bezpečnější přechody pro chodce, investice do zatraktivnění veřejného 

prostoru atd.), tak o „měkká“ opatření, tedy informační a komunikační kampaně, organizování služeb 

a koordinování aktivit různých partnerů. 

„Měkká“ opatření mohou podpořit efektivitu „tvrdých“ opatření, oproti kterým jsou obvykle 

i relativně levná. Některé organizace proto dají přednost kampaním, aniž by pak investovaly 

do potřebné infrastruktury. 

Zatímco změna chování může být výsledkem samotné intervence, existuje celá řada faktorů, které 

v průběhu času mohou ovlivnit volbu dopravy jednotlivce: osobní důvody jako změna místa bydliště 

či pracoviště nebo odchod do důchodu, vlastnosti dopravního systému jako objektivní zlepšení 

poskytovaných služeb (zvýšená frekventovanost, nové vozy), případně subjektivní zlepšení dané 

změnami ve vnímání dopravy, ale i další externí faktory jako rostoucí ceny pohonných hmot nebo 

poplatky za parkování. 

Hodnotu za peníze (VfM) lze tedy měřit jen za předpokladu, že na úplném začátku byl stanoven 

rozsah plánované změny chování a cíle, kterých je třeba dosáhnout, během procesu dochází 

k pravidelnému monitorování a na závěr je provedena evaluace. 

6.2 RÁMEC PRO PLÁNOVÁNÍ BEHAVIORÁLNÍ ZMĚNY 

Na základě zkušeností několika evropských měst definuje praktický rámec pro realizaci projektu 

cíleného na behaviorální změny 7 různých kroků: 

 

http://www.max-success.eu/downloads/MAX_SoA_AnnexB1_1.pdf
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6.2.1 KROK 1: DEFINUJTE ROZSAH, CELKOVÉ CÍLE A ÚKOLY 

Celkovým cílem intervence ke změně chování v oblasti mobility je motivovat obyvatele k tomu, co 

některá města nazývají „rozumná/promyšlená mobilita“, tzn. organizovat si vzorce každodenních 

aktivit efektivním způsobem, především pokud jde o náklady, úsporu energií a ochranu životního 

prostředí. 

Celkové cíle projektů v oblasti mobility (i když bývají v něčem odlišné) proto obvykle zahrnují 

snižování emisí a zvyšování kvality ovzduší, snižování počtu usmrcených a zraněných osob při 

dopravních nehodách, snižování spotřeby energie a uhlíkových emisí a/nebo snižování problémů 

s dopravními zácpami a nedostatkem parkovacích míst – a nástrojem je přesvědčování řidičů k využití 

udržitelných způsobů dopravy. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE: SHRNUTÍ CÍLŮ A DOPADŮ PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA BEHAVIORÁLNÍ ZMĚNY 

(COMMERCE) 

Podle výzkumu, který byl součástí projektu COMMERCE, víc než polovina z jednapadesáti 

případových studií intervencí měla vliv na chování v oblasti mobility (většinou šlo o omezení osobní 

automobilové dopravy o 11-30 %) a třetina pozitivně ovlivnila i ekonomické a environmentální 

podmínky. Jejich revize příkladů dopravních plánů v evropských zemích odhalily hlavní motivační 

faktory pro přípravu strategie pro oblast mobility: 

• problémy s parkováním (zaměstnanci a návštěvníci měst) (51 %) 

• dopravní zácpy (27 %) 

• dostupnost (24 %) 

• osvěta v oblasti životního prostředí (23 %) 

• požadavky a podmínky v rámci plánování (16 %) 

 

PRÍPADOVÁ STUDIE: KRITÉRIA PRO VHODNÉ INDIKÁTORY A ÚKOLY/CÍLE (MUV) 

Podle projektu MUV by dobrý indikátor měl být: 

• politicky relevantní: měl by se zabývat důležitou politickou otázkou nebo problematikou, ne 

však nutně politicky řízenou, protože reakce omezená pouze na konkrétní politický program 

může poskytnout jen částečný obraz o zkoumané situaci; 

• odolný: v tomto ohledu se indikátor musí vztahovat ke globálním a trvalým charakteristikám 

systému, aby se zamezilo přílišné citlivosti vůči náhodným výkyvům; 

• propojený s prioritami a důležitými otázkami a problémy; 

• koherentní: indikátor by měl být propojen/propojitelný s jinými indikátory; 

• proveditelný: data nutná pro vytvoření indikátoru musí být jak nákladově dostupná, tak rychle 

k dispozici; 

• přístupný pro širší odbornou či laickou veřejnost; 

• spolehlivý, přesný, předpokládá kvalitní datové zdroje. 

Hodnotící osoby by měly při použití těchto kritérií postupovat prakticky a rozumně. 
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Žádný z indikátorů nesplní všechna kritéria stejně dobře. Volba indikátorů je determinována 

celkovým posouzením validity a praktičnosti.  

6.2.2 KROK 2: SHROMAŽĎUJTE VÝCHOZÍ ÚDAJE 

Způsob sběru potřebných dat často závisí na typu plánovaných opatření. Existuje několik metod, 

přičemž obvykle dochází k rozlišení metod kvalitativních a kvantitativních – odpovídají na odlišné 

typy otázek. 

Kvalitativní metody se používají k hlubšímu pochopení události a celkového kontextu, např. 

prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Lze je využít i pro pochopení situace ještě před zahájením 

kvalitativní studie. 

Účelem kvantitativních studií je získat statisticky spolehlivé výsledky. K tomu slouží psané dotazníky, 

telefonní rozhovory, sčítání, osobní rozhovory nebo trasování mobilních zařízení. Velmi populární 

jsou dotazníky, pro přípravu a vedení spolehlivého dotazníkového šetření jsou však nutné určité 

zkušenosti a znalosti. 

Některá města doporučují provést nejprve pilotní nebo testovací studii, která umožní například 

otestovat, zda váš návrh dotazníku je srozumitelný. Správně rozvržený (a krátký!) dotazník bude 

s mnohem větší pravděpodobností správně vyplněn a odevzdán. Pilotní studie zahrnuje jen velmi 

malý počet účastníků; složení skupiny by mělo být podobné jako u skutečného dotazníku v rámci 

studie. Pilotní studie poskytuje cenné informace o metodách sběru dat a odhadované míře odezvy, 

což umožňuje lépe odhadnout vhodný vzorek populace pro skutečnou studii. 

Při rozhodování o metodách a plánování průzkumů je třeba zohlednit několik faktorů, např. velikost 

vzorku, míru odezvy, načasování průzkumů. Pokud je cílová populace malá (řekněme méně než 100), 

je možné do průzkumů zařadit každého a usilovat o vysokou míru odezvy. Pokud je však populace 

větší (víc než několik set), je doporučeno udělat náhodný výběr, aby zkoumaná skupina byla 

reprezentativním vzorkem cílové populace. Velikost vzorku lze vypočítat pomocí standardních vzorců. 

Změny v dopravním chování může ovlivnit celá řada externích faktorů, především pak 

v dlouhodobých víceletých projektech. V některých případech se proto doporučuje shromáždit data 

i od kontrolního vzorku populace, na kterou plánované intervence necílí. Ke zkreslení průzkumu může 

dojít, pokud aktivnější účastníci budou reagovat na opakované průzkumy v průběhu trvání projektu. 

Proto je nutné specifikovat metody sběru dat tak, aby docházelo k minimalizaci tohoto efektu. 

Je důležité definovat konkrétní cílové skupiny, na jejichž chování bude projekt zaměřen. Částečně 

to umožňuje zaměřit zdroje na skupiny, u kterých se s největší pravděpodobností dostaví 

intenzivnější výsledky. 

Cílovou skupinou mohou být jak všichni zaměstnanci společnosti, tak specifičtější výběr. Výběr 

cílových skupin může podléhat různým kritériím, například: 

• účel cesty (např. práce, volný čas, škola); 

• specifické trasy (tj. různé kombinace výchozí a cílové lokality); 
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• geografické regiony, jako například bydlení v určité oblasti; 

• konkrétní způsoby dopravy jako osobní automobilová nebo veřejná; 

• postoje vůči jednotlivým způsobům dopravy nebo různým opatřením; 

• socio-demografické proměnné (např. věk a pohlaví); 

• významné životní změny (např. lidé, kteří se nedávno nastěhovali do domu, změnili 
zaměstnání nebo se stali rodiči); a 

• současná fáze změny chování (před rozjímáním, rozjímání, přípravná / aktivní, udržovací). 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE: POTŘEBNÁ FAKTA PRO SBĚR DAT (SEGMENT) 

Projekt SEGMENT přináší následující soubor otázek, který pomáhá určit, jaká data potřebujete 
shromáždit: 

1. Kdo jsou lidé, u kterých chcete dosáhnout změny chování? (věk, pohlaví, životní styl, kde 
bydlí, co dělají, nebo nedělají) 

2. Co nebo kdo je podle vás ovlivňuje? (sociální skupiny, média, užívané výrobky či služby) 
3. Jaké přínosy jim podle vás zajišťuje problematické chování? (co získávají? Jak si myslíte, 

že své problematické chování vnímají?) 
4. Co by jim podle vás zabránilo přijmout nové, žádoucí chování? (Existují zde nějaké překážky? 

Jaké jsou vynaložené náklady?) 
5. Jak je kontaktujete? (Jste s nimi v kontaktu prostřednictvím jiných služeb či aktivit?) 
6. Jaké informace či průzkumy o těchto lidech máte k dispozici? (Máte nějaké statistiky nebo 

průzkumy trhu – ať už přímo od vás, nebo od jiných zdrojů?) 

6.2.3 KROK 3: DEFINUJTE CÍLOVÉ SKUPINY 

Segmentace trhu je běžným nástrojem, který městům pomáhá vyhledávat vhodné cílové skupiny pro 

změnu dopravního chování. Bylo zjištěno, že kreativní intervence několika měst, které vycházely 

z metod segmentace postojů veřejnosti, jsou efektivnější a mnohem lépe oslovují přímo cílové 

skupiny. 

Účelem segmentace je zjistit, jakým způsobem oslovit každou z jednotlivých skupin a maximálně 

ovlivnit jejich chování. Užitím těchto metod lze také najít určité skupiny, které s největší 

pravděpodobností nebudou ochotny změnit své návyky jinak než za použití těch nejradikálnějších 

politických opatření. Kvůli optimalizaci zdrojů by proto mělo být vybráno jen několik málo segmentů, 

které budou mít vliv na návrhy pobídek, iniciativ a dalších aktivit kampaně. 

Dotazník může pomoci strukturovat uživatele do relativně homogenních skupin (pokud jde o jejich 

postoje vůči osobní automobilové dopravě, pěší, cyklistické či veřejné dopravě, vozidlům 

na elektrický pohon, případně vůči širším problémům, jako jsou klimatické změny nebo zdraví člověka 

apod.), což umožní připravit kampaně přímo na míru. 

Celkově má tedy smysl se zaměřit na ty segmenty, které jsou „připraveny a ochotny“ podstoupit 

změnu. Konkrétní volba segmentů však závisí na současném stavu dopravní infrastruktury a na 

plánovaných změnách tvrdé infrastruktury a dopravních služeb. Existuje například skupina osob, 
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které budou chodit pěšky a jezdit na kole, pokud cítí, že je jim to umožněno, a proto vyžadují 

budování nové infrastruktury, která jim v tom pomůže. Pokud tedy součástí nějaké kampaně nejsou 

i práce na nové infrastruktuře, nemá pravděpodobně cenu se na tuto skupinu obyvatel zaměřovat. 

Kampaň lze cílit na jeden segment, nebo i na několik, pokud je pravděpodobné, že její aktivity osloví 

víc než jednu cílovou skupinu. Je však nutné využít každou příležitost a komunikovat způsobem, který 

se zamlouvá každé jednotlivé skupině zvlášť. 

Dalším faktorem/kritériem je velikost segmentů v každé lokalitě. Využít zdroje na velmi malé 

populační skupiny (<5 %) nebývá nejvýhodnější, pokud tedy neexistuje zcela jasný způsob, jak tuto 

skupinu zaměřit a požadované změny dosáhnout. 

Jak zdůrazňují naše města, je téměř jisté, že poselství a aktivity v rámci kampaně se budou město 

od města velmi lišit, a to i v případě, že jsou zaměřena na stejnou sociální skupinu. Proto je třeba 

kampaně upravit podle současné dopravní situace a společenských norem v dané lokalitě. 

Podle nedávného přehledu evropských projektů zaměřených na behaviorální změny se evropské 

kampaně nejčastěji zaměřují na studenty a řidiče motorových vozidel a změnu návyků 

v každodenním dojíždění do práce a do školy. Kampaně, které cílí na studenty, se obvykle snaží 

ovlivnit budoucí chování v oblasti mobility prostřednictvím vzdělávacích aktivit, většina z nich však 

pouze hodnotí dopad na dopravní chování v průběhu kampaně. Přitom je tu vliv i na chování rodičů, 

a proto by toto „domácí vzdělávání“ mohlo mít širší dopady, které se však také hodnotí jen velmi 

zřídka. Kromě toho je často cílem kampaní týkajících se dojíždění do práce trvalá změna v dopravním 

chování, málokdy však hodnotí dopady mimo život v rámci kampaně. 

Několik evropských měst společně vypracovalo soubor „zlatých otázek“, které lze použít v dotaznících 

nebo internetových průzkumech s cílem zajistit pro jakoukoliv organizaci potřebná základní data 

týkající se behaviorálních změn. Tyto „zlaté otázky“ představují úplné minimum dotazů nutných 

k identifikaci charakteristik, které definují a vzájemně odlišují vlastníky osobních aut od lidí, kteří auto 

nevlastní. Každá ze zlatých otázek používá bodovací škálu od jedné do pěti, kde jedna je „rozhodně 

nesouhlasím/velmi nepravděpodobné“ a pět „rozhodně souhlasím/velmi pravděpodobné“. 

ZLATÉ OTÁZKY 

Na stupnici 1-5 určete, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 znamená „rozhodně 

nesouhlasím/velmi nepravděpodobné“ a 5 znamená „rozhodně souhlasím/velmi pravděpodobné“) 

• O1. Jel jste během posledních 12 měsíců osobním autem či dodávkou? 

• Ano 

o O2. Pro většinu svých cest preferuji osobní auto před jinými způsoby dopravy. 

o O3. Rád řídím auto/jezdím autem jen tak pro zábavu. 

o O4. Nechci omezit počet jízd autem. 

o O5. Jízda autem je způsob, jak vyjadřuji sám sebe. 

▪ Rozhodně souhlasím; nesouhlasím; ani souhlasím/ani nesouhlasím; souhlasím; 

rozhodně souhlasím 

• Ne 
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• O6. Nakolik je pravděpodobné, že v příštích 12 měsících pojedete autem? 

o Velmi nepravděpodobné; celkem nepravděpodobné; ani pravděpodobné/ani 

nepravděpodobné; celkem pravděpodobné; velmi pravděpodobné 

• O7. Nejsem typ člověka, který by jezdil na kole. 

• O8. Myslím, že bych měl na kole jezdit častěji, abych si udržel kondici. 

• O9. Jízda na kole je pro mě stresující záležitost. 

• O10. Jízda na kole může být nejrychlejší způsob dopravy. 

• O11. Rád jezdím na kole, je to můj oblíbený způsob dopravy. 

• O12. Nejsem typ člověka, který by rád a často chodil pěšky. 

• O13. Myslím, že bych měl chodit pěšky častěji, abych si udržel kondici. 

• O14. Rád chodím pěšky, je to můj oblíbený způsob dopravy. 

• O15. Nejsem typ člověka, který by jezdil autobusem. 

• O16. Obecně lze říct, že bych raději jel na kole než autobusem. 

• O17. Cítím morální povinnost podílet se na snižování uhlíkových emisí. 

• O18. Lidé by měli mít možnost jezdit autem tak často, jak sami chtějí. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE: DEFINOVÁNÍ CÍLOVÝCH SKUPIN PODLE JEJICH INKLINACE KE ZMĚNĚ (SEGMENT) 

V rámci projektu SEGMENT vznikl dotazník, který pomáhá identifikovat cílové skupiny a jejich 

inklinaci ke změně. Ačkoliv projekt samotný byl zaměřen především na osoby, které se nalézají 

v okamžiku životních změn – což je nutí se zamýšlet nad vlastními dopravními návyky a zvažovat 

možné alternativy – tento dotazník je nástroj přínosný pro plánování většiny změn v oblasti mobility. 

Který z následujících výroků nejvýstižněji popisuje vaše pocity, pokud jde o vaši současnou frekvenci 

používání osobního auta pro každodenní dopravu a vaše případné plány na omezení některých nebo 

všech vašich cest? 

Uveďte prosím výrok, který nejlépe odpovídá vaší současné situaci, a označte jen jedno políčko. 

• Vzhledem k tomu, že nevlastním/nemám přístup k žádnému autu, omezování jízd autem 

v současnosti není problémem, který bych řešil/-a. 

• Vzhledem k tomu, že jsem si vědom/-a mnoha problémů, které souvisejí s osobní 

automobilovou dopravou, zkouším co nejvíc používat i bezmotorové způsoby dopravy. Mám 

v plánu v příštích měsících udržet omezený počet jízd autem, případně pokračovat 

ve snižování. 

• V současnosti jezdím většinou autem, ale mým cílem je počet jízd autem omezit. Mám již 

představu o tom, které jízdy nahradím a kterým způsobem dopravy. Zatím se mi však nedaří 

tyto plány realizovat v praxi. 

• V současnosti jezdím většinou autem. Přemýšlím o tom, že bych některé, nebo dokonce 

všechny jízdy autem nahradil/-a některou z bezmotorových alternativ, nejsem si však jistý/-á, 

jak nebo kdy bych to měl/-a udělat. 

• V současnosti jezdím většinou autem. Rád/-a bych frekvenci svých současných jízd autem 

snížil/-a, ale momentálně mám pocit, že to v mém životě není možné. 
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• V současnosti jezdím většinou autem. Se současnou frekvencí jízd autem jsem spokojený/-á 

a nevidím žádný důvod, proč bych je měl/-a omezit. 

Lidé, kteří zvolili výrok 1 nebo 2, patří do Fáze 4 (viz Teorie změny – tabulka fází): Udržovací. Jedinci 

v této fázi již úspěšně nahradili některé nebo všechny jízdy autem některým z „nových“ způsobů 

dopravy a tento nový vzorec chování (způsob dopravy) převažuje na většině jejich cest (vytvořili si 

nový návyk). Výrok 1 identifikuje osoby, které v současnosti – ať už dobrovolně, či nikoliv – nevlastní 

žádné osobní auto ani k němu nemají přístup, a proto jsou závislí na jiném způsobu dopravy; i tato 

skupina osob patří k udržovací fázi („neuživatelé auta z donucení“). Výrok 2 identifikuje osoby, které 

obecně autem nejezdí, nebo jen velmi zřídka. 

Lidé, kteří zvolili výrok 3, patří do Fáze 3: Příprava / Aktivita. Jedinci v této fázi se již rozhodli, ke 

kterému z jiných způsobů dopravy by na některé, případně všechny své cesty chtěli přejít, a také tuto 

volbu již otestovali. 

Lidé, kteří zvolili výrok 4, patří do Fáze 2: Rozjímání. Jedinci v této fázi nejsou tak úplně spokojení 

se svými současnými dopravními návyky (jako ti, kteří jsou ve fázi před rozjímáním). Rádi by to změnili 

a přešli k jinému způsobu dopravy, ale buď si nejsou jistí, který způsob dopravy by to měl být, nebo 

si nevěří dost na to, aby takovou změnu v současnosti udělali. Výrok 4 má identifikovat osoby, které 

aktuálně pro většinu cest používají auto, ale chtěly by používat jiný způsob dopravy. Tito lidé si nejsou 

zcela jistí tím, o který způsob dopravy by mělo jít, ani kdy se změnou vlastně začít. 

Lidé, kteří zvolili výrok 5 nebo 6, patří do Fáze 1: Před rozjímáním. Lidé v této fázi jsou celkem 

spokojení s tím, jak často používají auto, a v tomto okamžiku nijak netouží po změně. Výrok 6 má 

identifikovat osoby, které pro některé nebo pro všechny své cesty používají auto a v současnosti 

nevidí žádný důvod, proč by měly jezdit autem méně často. Výrok 5 pomáhá identifikovat osoby, 

které by měly zájem omezit počet jízd autem, ale v současnosti nevidí žádné možnosti, jak by to měly 

udělat; tito „uživatelé auta z donucení“ také patří do fáze před rozjímáním. 

V reakci na dotazník bylo v rámci projektu SEGMENT vygenerováno osm hlavních postojových 

segmentů, které jsou vhodné jako cílové pro kampaně zaměřené na management mobility. Podle 

zkušeností mnoha měst (na základě výsledků z více než 10 tisíc komplexních postojových průzkumů 

s více než 100 otázkami) je rozdělení na tyto segmenty velmi užitečné a pomáhá s kategorizací 

populace. 

Osm segmentů v populaci: 

ODDANÍ ŘIDIČI 

Charakteristika: Raději by stále jezdili autem a nemají rozhodně v úmyslu počet jízd omezovat; 

domnívají se, že úspěšní lidé prostě jezdí autem; nejde o typ lidí, kteří by jezdili autobusem nebo 

na kole; nevidí žádné přínosy cyklistiky a chůze jim připadá moc pomalá; vlastní kondice pro ně není 

motivací a cítí jen velmi malou morální povinnost vůči životnímu prostředí. 

Evropská demografická data: nejvyšší procento mužů ze všech segmentů a velký podíl osob s plným 

úvazkem 
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Dostupnost dopravy a dopravní chování: nejvyšší procento domácností se třemi a více auty; 

průměrně mají nejdelší pěší trasu k nejbližší stanici veřejné dopravy; nejvyšší procento frekvence jízd 

autem (5 až 7 dní v týdnu); nejvyšší procento těch, kdo v posledních dvanácti měsících ani jednou 

nepoužili veřejnou dopravu. 

Záměr: oddaní řidiči aut prokázali nejmenší úmysl změnit své dopravní chování, s nejvyšším 

procentem uvedení výroku „rozhodně nesouhlasím“ napříč celou škálou otázek. 

SNAHA O VYLEPŠENÍ VLASTNÍ IMAGE 

Charakteristika: Rádi jezdí autem a vnímají to jako způsob sebevyjádření; nechtějí omezit své jízdy 

autem a nechtějí být omezováni; nejde o typ lidí, kteří jezdí autobusem; domnívají se, že jízda na kole 

může být způsobem sebevyjádření a vhodný nástroj k udržení kondice; byli by ochotni chodit pěšky 

za účelem zvyšování kondice, ale obávají se, že by to vyžadovalo moc času; postoje k životnímu 

prostředí jsou neutrální; motivací je pro ně udržení či zlepšení kondice – především tedy jízda na kole. 

Evropská demografická data: nejvyšší podíl osob od 25 do 34 let, vysoký podíl zaměstnaných nebo 

samostatně výdělečně činných osob. 

Dostupnost dopravy a dopravní chování: nejvyšší podíl osob, které vlastní dvě auta; nejmenší 

pravděpodobnost, že jsou členy organizace na sdílení aut; nejvyšší podíl těch, kdo mají k dispozici 

jízdní kolo pro své dítě; nejvyšší podíl těch, kdo v posledních 12 měsících nejeli tramvají či metrem; 

nejvyšší podíl těch, kdo v posledních 12 měsících použili jízdní kolo méně než jedenkrát za měsíc. 

Záměr: mírná inklinace k jízdě na kole, chůzi a omezení jízdy autem; slabý záměr jezdit veřejnou 

dopravou. 

NESPOKOJENÍ UŽIVATELÉ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Charakteristika: Neradi jezdí autem, je to pro ně stresující; rádi by jízdy autem omezili, ale pořád 

dávají autu přednost; raději by jeli autobusem než na kole, ale jízda autobusem je pro ně něčím 

problematická; s cyklistikou se neidentifikují, není pro ně ničím jiným než kondiční aktivitou; sice 

chodí pěšky, ale nevidí v tom nic jiného než kondiční aktivitu; mají jen malé povědomí o otázkách 

životního prostředí. 

Evropská demografická data: asi dvě třetiny jsou ve věku 25 až 44 let; středně silný úmysl omezit jízdy 

autem, ale současně nezvyšovat intenzitu použití veřejné dopravy; nejvyšší podíl žen – řidiček. 

Dostupnost dopravy a dopravní chování: nejvyšší podíl těch, kdo během posledních šesti měsíců 

jezdili autem pět až sedm dní týdně; s největší pravděpodobností jedou tramvají či metrem dva až 

čtyřikrát týdně. 

Záměr: většina osob v této skupině si není jistá (ani souhlas, ani nesouhlas), pokud jde o změnu 

životního stylu a frekvence jízd autem. 

AKTIVNĚ USILUJÍCÍ 
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Charakteristika: Cítí vinu, když auto používají na krátké cesty, takže by počet jízd autem rádi omezili; 

uznávají, že jízda autobusem může být rychlejší, ale autobusem nejezdí, protože v tom vidí spoustu 

problémů; sami sebe vnímají jako cyklisty a věří, že jízda na kole je rychlá, poskytuje svobodu 

a zlepšuje kondici; chůzi vnímají jako zdravý pohyb, chodí pěšky a kvůli kondici by rádi chodili pěšky 

častěji; cítí silnou morální povinnost vůči životnímu prostředí; věří tomu, že jejich vlastní omezení 

počtu jízd autem má smysl, může mít nějaký vliv a mají v úmyslu jízdy autem dál omezovat. 

Evropská demografická data: nejvyšší podíl osob v rozmezí 45-54 let; 85 % ve věku 25-54 let; v tomto 

segmentu je dvakrát víc žen než mužů; velká část absolvovala další vzdělávání; velká část plně či 

částečně zaměstnaných. 

Dostupnost dopravy a dopravní návyky: Nejvyšší podíl domácností jen s jedním vlastním autem; 

nejvyšší podíl členů organizací poskytujících sdílená auta; nejvyšší podíl domácností se třemi jízdními 

koly. 

Záměr: Osoby, které s největší pravděpodobností souhlasí s nutností omezit jízdy autem z důvodů 

zdravotních, sociálních a ochrany životního prostředí; víc než 40 % si není jistých, zda chtějí učinit 

nějaké změny ve svém životním stylu kvůli omezení jízd autem. 

PRAKTIČTÍ CESTOVATELÉ 

Charakteristika: Automobil používají jen v případě nutnosti a jen proto, aby se dostali z bodu A 

do bodu B; domnívají se, že auta snižují kvalitu našeho života; mnohem raději by jeli na kole než 

autobusem, protože je to mnohem rychlejší; identifikují se jako cyklisté, ale nepovažují to za formu 

sebevyjádření; pěší dopravu považují za středně zdravou aktivitu a jsou ochotni jít pěšky, pokud 

to v daném okamžiku bude praktičtější než jízda na kole; klimatická změna pro ně není motivací; jako 

problém vnímají místní znečištění a dopravní přetíženost; věří, že již jsou v dobré kondici. 

Evropská demografická data: Víc než 80 % ve věku 25 až 44 let; nejvyšší podíl dvacetiletých stále 

ve vzdělávacím procesu; nejvyšší podíl lidí s částečným úvazkem. 

Dostupnost dopravy a dopravní návyky: Nejvyšší podíl domácností se třemi a více jízdními koly; 

nejvyšší podíl ve vzdálenosti 5 a méně minut chůze k nejbližší stanici veřejné dopravy; nejvyšší podíl 

osob dojíždějících do práce a z práce na jízdním kole. 

Záměr: Nejmenší pravděpodobnost, že plánují omezit jízdy autem; nejvyšší podíl osob, které si přejí, 

aby jejich děti jezdili do školy na kole, pokud nebudou žádné překážky; nejvyšší podíl těch, kdo raději 

pojedou na kole než autobusem. 

VYZNAVAČI AUT 

Charakteristika: Auto vnímají jako symbol postavení jedince a podporují osobní automobilovou 

dopravou bez jakýchkoliv restrikcí; chtějí auta používat častěji; raději pojedou autobusem než 

na kole, ale jízda autobusem je pro ně problematická a stresující; k cyklistice mají neutrální postoj; 

možná by chtěli trochu častěji chodit pěšky, a to kvůli lepší kondici; k životnímu prostředí mají 

neutrální postoj; zvyšování kondice pro ně není motivací, ale věří, že chůze je zdravá; jejich záměrem 
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je používat i jiné způsoby dopravy, ale v nejvyšším procentu vyjadřují přesvědčení, že budou řídit 

auto. 

Evropská demografická data: Nejmladší segment s nejvyšším podílem osob ve věku pod 24 let 

a nejvyšším podílem studentů; s vyšší pravděpodobností ženy; nejvyšší podíl nezaměstnaných 

a hledajících práci. 

Záměr: S největší pravděpodobností uvádějí, že by rádi jezdili autem častěji; největší překážky jsou 

náklady, špatná dostupnost automobilu a chybějící řidičský průkaz; víc než 50 % předpokládá, 

že v příštích 12 měsících začnou řídit auto. 

ZÁVISLÍ NA VEŘEJNÉ DOPRAVĚ 

Charakteristika: Neradi jezdí autem a chtějí snížit dopravní přetíženost; věří, že potřebujeme víc 

silnic, abychom vyřešili přetíženost dopravy; rádi by jezdili autem častěji; jezdí veřejnou dopravou, 

ale myslí si, že je pomalá; věří, že autobus je lepší než jízdní kolo a mnohem lepší než chůze; 

na cyklistice nevidí žádné výhody a považují ji za stresující; chodí a rádi by chodili pěšky častěji kvůli 

kondici; otázka životního prostředí pro ně není motivující. 

Evropská demografická data: Víc než 80 % jsou ženy; nejvyšší podíl osob starších 55 let, nejvyšší podíl 

osob v důchodu; nejmenší pravděpodobnost dalšího vzdělání; největší pravděpodobnost nějakého 

hendikepu, který ovlivňuje možnost volby dopravy. 

Dostupnost dopravy a dopravní návyky: nejmenší pravděpodobnost vlastnictví jízdního kola, většinou 

ani na žádném nejezdí; s největší pravděpodobností si myslí, že jízda autem je nákladná. 

Záměr: s největší pravděpodobností si myslí, že by měli častěji chodit pěšky, aby se udrželi v dobré 

kondici; s nejmenší pravděpodobností začnou řídit auto, protože „vlastnit auto znamená spoustu 

nepříjemností“. 

DOBROVOLNĚ BEZ AUTA 

Charakteristika: Neradi jezdí autem a domnívají se, že auta vedou k nezdravému životnímu stylu; věří, 

že používání osobních aut je třeba omezit; rádi jezdí autobusem, ale ještě raději na kole; jízdu na kole 

vnímají jako přínosnou a jako sebevyjádření; chůzi vnímají jako zdravou aktivitu a kvůli kondici by 

chtěli chodit pěšky častěji; cítí vysokou morální povinnost vůči životnímu prostředí a věří, že jejich 

vlastní omezení jízd autem přinese změnu; rádi jezdí na kole a chodí pěšky. 

Evropská demografická data: Víc než 70 % žen; jedna z nejmladších skupin, 75 % osob mladších 34 

let; vysoký podíl studentů denního studia na vyšší odborné či vysoké škole 

Dostupnost dopravy a dopravní návyky: 75 % osob bez řidičského průkazu; nejvyšší počet osob 

s vlastním jízdním kolem; nejvyšší podíl osob, které jezdí autobusem nebo na kole a chodí pěšky 

s nejvyšším podílem těch, kdo chodí pěšky pět až sedm dní v týdnu 

Záměr: Rozhodně souhlasí s tím, že během následujících šesti měsíců mají v úmyslu zajistit, aby oni 

sami nebo jejich děti jezdili na kole do práce/školy častěji, než je tomu v současné době; s velkou 
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pravděpodobností měli plán, jak omezit jízdy autem, ještě předtím, než se nastěhovali do současného 

bydliště. 

Mapování profilů jednotlivých segmentů v různých městech ukázalo, že ne všechna evropská města 

mají stejné zastoupení profilů; čím přesněji zacílený soubor dat (např. zaměstnanci firmy, návštěvy 

v nemocnici, osoby docházející do školy atd.), tím větší je pravděpodobnost, že výsledné profily 

pomohou zjistit, která investice bude nejlépe rezonovat s kterou skupinou a výsledný dopad bude 

měřitelný. 

6.2.4 KROK 4: DEFINUJTE NABÍZENÉ SLUŽBY A MOŽNOSTI V OBLASTI MOBILITY 

Intervence v oblasti mobility většinou spočívají v řadě opatření, která lze následujícím způsobem 
kategorizovat:  

OPATŘENÍ POPIS PŘÍKLADY 

Informace 

Informace a poradenství před 
a během cesty, které mohou 
ovlivnit volbu dopravy 

  

  

Reklamy, letáky, mapy a jízdní řády 

Propagace 

Cílená pobídka s cílem přilákat 
víc uživatelů pěší, cyklistické 
a veřejné dopravy 

  

Osobní dopravní asistence, reklamní kampaně, 
pobídkové programy (např. bezplatné servisy 
jízdních kol, sady na opravu jízdních kol, snídaně pro 
zaměstnance) 

  

Organizace 
Opatření ke zvýšení efektivity 
pěší, cyklistické a veřejné 
dopravy 

Programy carpooling, rozšířené systémy carsharing, 
kyvadlová doprava (pokud není dostupná VD), 
půjčovny jízdních kol, refundace jízdného VD 

Výcvik 
a vzdělávání 

Integrace dovedností 
potřebných pro uživatele pěší, 
cyklistické a veřejné dopravy 

cyklistický a ekologicko-řidičský výcvik a vzdělávání 

  

Opatření 
přímo 
na místě 

Investice do nových služeb 
a infrastruktury 

  

Nové chodníky, přechody, cyklostezky, stojany 
a úschovny pro jízdní kola, sprchy a šatny, firemní 
jízdní kola, autobusové zastávky, kyvadlová doprava 
a firemní autobusy 

  

Nahrazení 
dopravy 

Reorganizace pracovní praxe 

  

Změna otevírací doby, flexibilní pracovní doba, 
zhuštěný pracovní týden, práce na dálku 

Podpůrná 
opatření 

Nepřímé aktivity, které zvyšují 
efektivitu přímých opatření 

Management parkování (poplatky, přidělení míst, 
časové limity), úprava daní za účelem snížení nebo 
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  zvýšení atraktivity určité dopravy, požadavky 
v souvislosti se stavebním povolením 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE: PŘÍPRAVA KONTROLNÍHO SEZNAMU MOŽNOSTÍ BEHAVIORÁLNÍCH ZMĚN PRO 

FIRMY (MOMA BIZ) 

V rámci projektu Moma Biz byl vytvořen kontrolní seznam indikátorů, který firmám umožní vzájemné 

srovnání a bodové ohodnocení udržitelné mobility prostřednictvím odpovědí na pozitivní výroky. 

Seznam výroků může být kromě nástroje pro srovnání (před projektem a po něm) i užitečným 

shrnutím možných služeb v oblasti mobility, které lze realizovat jako balíček s cílem dosáhnout 

účinných výsledků: 

CYKLISTICKÁ DOPRAVA: 

• Zaměstnanec nebo návštěvník k nám může dojet na kole – ze vzdálenosti menší než 10 km. 

• Máme jasnou strategii a vybavení pro prevenci krádeží jízdních kol. 

• Máme k dispozici šatny, sprchy a uzamykatelné skřínky pro zaměstnance, kteří jezdí na kole 

do práce nebo v rámci pracovních cest. 

• Máme vlastní jízdní kola k využití jak pro zaměstnance, tak pro návštěvy. 

• Máme firemní jízdní kola pro zaměstnance pro pracovní i mimopracovní cesty. 

• Podporujeme jízdu na kole v rámci pracovních cest. 

• Nabízíme službu Bike&Ride včetně příslušného zařízení. 

• Máme vnitřní sít stezek pro cyklisty s bezpečnými cyklopruhy, nájezdy, stojany atd. Cyklistům 

nabízíme služby jako údržba jízdních kol. 

• Jsme informovaní o současné cyklistické infrastruktuře v okolí firmy a spolupracujeme 

s místními úřady na jejich rozvoji a zajištění bezpečnosti. 

PĚŠÍ DOPRAVA: 

• Zaměstnanec nebo návštěvník k nám může dojít pěšky – ze vzdálenosti kratší než 3 km. 

• V sídle firmy nabízíme uzamykatelné skříňky a sprchy pro zaměstnance, kteří do práce chodí 

pěšky. 

• Poskytujeme bezpečnou infrastrukturu pro chodce, dopravní značení, stezky pro chodce atd. 

• Oblasti přístupné chodcům jsou označeny značkami. 

• Máme infrastrukturu pro osoby s omezenou mobilitou, která jim zajišťuje snadný přístup. 

VEŘEJNÁ DOPRAVA: 

• S nejbližší rezidenční oblastí jsme dobře propojeni veřejnou dopravou. 

• Poskytujeme aktuální informace o stávajících službách veřejné dopravy všem našim 

zaměstnancům – jízdní řády, mapy tras atd. 

• Podílíme se na spolufinancování jízdenek zaměstnanců na VD (autobusy, tramvaje, metro 

atd.). 

• V naší blízkosti se nacházejí zastávky autobusu – kryté, s lavičkami, možností koupit si jízdenku 

atd. 
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• Máme jasnou představu o tom, jaké potřeby v oblasti dopravy mají naši zaměstnanci, 

a podporujeme strategie pro VD, které pomáhají tyto potřeby naplnit. 

• Oblast v okolí je bezpečná pro chodce, kteří jezdí veřejnou dopravou. 

• Zajišťujeme kyvadlovou autobusovou dopravu pro naše zaměstnance. 

CAR POOLING / CAR SHARING 

• Standardně nabízíme dopravu zaměstnanců ve firemní dodávce. 

• Zaměstnancům poskytujeme služby pro carpooling ve formě internetové platformy, firemní 

nástěnky a dalších služeb, které mohou propojit případné zájemce z řad zaměstnanců. 

• Pro uživatele služby carpooling zajišťujeme parkovací místa. 

• Pro uživatele služby carpooling nabízíme finanční i jiné pobídky. 

• Nabízíme službu carsharing. 

• Pro uživatele služby carsharing nabízíme finanční i jiné pobídky. 

• Naše firma je s využitím veřejné, cyklistické či jiné dopravy dobře dostupná z nejbližší lokality, 

poskytující služby carsharing (v případě, že služba carsharing není přímo v místě firmy). 

OSOBNÍ AUTOMOBILY 

• Do firmy lze dojet autem. 

• Máme plán na snižování počtu služebních cest (tj. telekonference, software, ústní či písemné 

projekty). 

• Podporujeme efektivnější využití automobilové dopravy v rámci služebních cest. 

• Máme firemní vozový park, který je k dispozici zaměstnancům pro mimopracovní účely 

(jednotlivce i skupiny). 

• Nabízíme službu Park&Ride. 

• Na našich pozemcích jsme zavedli parkovací poplatky. 

• Věnujeme pozornost území v okolí vyhrazených parkovacích míst a uplatňujeme systém 

managementu parkování. 

• Na našich pozemcích jsme určité prostory vyhradili jako území bez aut. 

• Dáváme přednost jiným způsobům dopravy, např. pěší, cyklistické, veřejné nebo systému 

carpooling. 

• Uplatňujeme omezení vjezdu vozidel na naše pozemky na základě emisních norem. 

• Vlastníme energeticky úsporná auta nebo auta s alternativním pohonem. 

• Máme strategii pro využití alternativních pohonných hmot; případně máme pobídky pro 

zaměstnance, kteří používají vozidla s alternativním pohonem. 

• Nabízíme školení pro řízení v ekologickém stylu nebo pobídky pro řidiče, kteří to již uplatňují. 

• Používáme Inteligentní dopravní systém pro firemní vozový park nebo jsme systém integrovali 

do soukromých vozů. 

• Založili jsme službu pro plánování tras nebo takový software vlastníme. 

• Nabízíme službu / software, který poskytuje informace v reálném čase jak o dopravě, tak 

o možnostech, jak se vyhnout dopravním zácpám. 
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Průzkum projektu COMMERCE provedený na 57 případových studiích z Evropy zjistil, že 60 % 

zkoumaných investovalo do opatření na místě (např. navýšení počtu cyklostojanů, jízdních kol 

a dalšího vybavení), 40 % do rozvoje a vylepšení vlastní infrastruktury, 17 % do propagačních kampaní 

a 15 % do organizačních opatření (slevy na jízdném, kyvadlová doprava, carpooling). 

FINANČNÍ POBÍDKY 

• Zaměstnancům, kteří používají udržitelné způsoby dopravy, poskytujeme finanční pobídky. 

• Pro zaměstnance, kteří používají udržitelné způsoby dopravy, nabízíme službu „garantovaná 

cesta domů“ pro případ, že dotčený způsob dopravy nemohou použít. 

• Poskytujeme osobní dopravní poradenství pro optimalizaci cest z domova do práce a zpět. 

• Podporujeme flexibilní pracovní dobu a/nebo možnost práce z domova. 

• Založili jsme Centrum / Úřad pro mobilitu. 

• Součástí naší strategie pro mobilitu je vize trvalého rozvoje a případné další expanze 

a integrace sítě pro udržitelnou mobilitu. 

• Nabízíme vybavení pro online nakupování. 

• V sídle firmy je lidem k dispozici celá řada služeb jako obchody, tělocvičny, banka, pošta, 

služby péče o dítě atd. 

http://moma.biz/labelling/data-entry 

  

6.2.5 KROK 5: DEFINUJTE CÍLE A INDIKÁTORY PRO HODNOCENÍ 

Cílem většiny evropských projektů, které jsou zaměřeny na behaviorální změny, je zvýšit obecné 

povědomí nebo upravit některá řešení přímo na míru konkrétnímu problému v oblasti mobility. 

Důraz bývá kladen i na sociální přínosy snižování provozu osobních aut – spolu s ochranou životního 

prostředí jde o nejfrekventovanější cíle; další dva pak jsou zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 

a ekonomické úspory. Často se uvádí i časové úspory, zvyšování bezpečnosti a ekonomické přínosy. 

Pevný rámec pro monitoring a evaluaci musí být založen na úkolech a indikátorech, které jsou 

správně a řádně definované, relevantní pro konkrétní cíle projektu a měřitelné. Indikátory projektu 

se mohou vztahovat k monitorování výstupů projektu (např. míra účasti), ale i k evaluaci širších cílů, 

které se týkají snižování provozu osobních aut. 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE: DEFINOVÁNÍ SPECIFICKÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU (MOBI) 

Projekt MOBI definuje následující indikátory: 

• Počet registrovaných účastníků 

• Počet pravidelně se účastnících účastníků (víc než 70 % vyplněných dnů) 

• Profil účastníků podle postojových segmentů: % účastníků/segment 

http://moma.biz/labelling/data-entry
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• Základní profil vykonaných cest: průměrná vzdálenost, rozdělení podle způsobu dopravy pro 

tři různé vzdálenosti – krátká (do 2 km), střední (od 2 do 6 km) a dlouhá vzdálenost (víc než 6 

km). 

• Konečný profil vykonaných cest: rozdělení podle způsobu dopravy pro tři různé vzdálenosti – 

krátká (do 2 km), střední (od 2 do 6 km) a dlouhá vzdálenost (víc než 6 km). 

• Odchylky v počtu cest podle jednotlivých způsobů dopravy (absolutní a %) 

• Odchylky (absolutní a %) v: emisích CO2, spotřebě energie, spálených kaloriích, úsporách, 

odhadované míře absentérství. 

 

6.2.6 KROK 6: MONITORUJTE VYBRANÉ ÚROVNĚ HODNOCENÍ 

Monitorování projektu je měření toho, k čemu došlo a co je výsledkem intervencí. Hodnocení 

projektu se týká měření toho, proč k těmto změnám došlo. Kritéria monitorování mohou zahrnovat 

následující: 

• Sčítání docházky a účasti 

• Data o rozdělení způsobů dopravy, případně počítání vozidel a osob před a po 

• Ušetřené vozokilometry během akce 

Průzkumy o přijetí opatření a spokojenosti s nimi 

Obtížně prokazatelné mohou být i konkrétní přínosy informačních a osvětových opatření, 

zaměřených na změnu způsobu dopravy. I přesto jsou inciativy s jasně a kvalitně definovanými cíli, 

úkoly a metodikami trvale schopny demonstrovat hmatatelné dopady. 

Dlouhodobé změny v individuální volbě dopravy mohou mít trvalý dopad na systém silniční dopravy, 

například ve formě snižování emisí znečišťujících látek / hlukových emisí, snižování počtu najetých 

kilometrů, spotřeby energie či produkce uhlíkových emisí, počtu dopravních nehod nebo potřeby 

parkovacích míst pro automobily. Souhrn těchto změn v rámci cílové skupiny ukazuje dopady 

na systémové úrovni. Jejich odhad se provádí s použitím dat, která byla shromážděna od cílového 

vzorku populace. 

Na základě změn v rozdělení podílů jednotlivých způsobů dopravy, vzdálenosti připadající na každý 

jednotlivý způsob dopravy a velikosti reálných skupin lze vypočítat změnu v počtu vozokilometrů 

připadajících na jednotlivé způsoby dopravy. Snižování počtu najetých kilometrů může být celkovým 

cílem na úrovni systémových dopadů, lze jej však také převést na snížené emise a menší spotřebu 

pohonných hmot. Shromážděná data ale musí potvrdit, že rozdělení vozokilometrů mezi jednotlivými 

způsoby dopravy je viditelné. Převod rozdělení vozokilometrů podle způsobu dopravy na snižování 

emisí by byl obtížný 

Systémový dopad je vypočítán srovnáním situace před a po intervenci. Také je vhodné změřit dopady 

v průběhu intervence, které se počítají porovnáním situace před a během intervence. 
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Hlavními aspekty dopravního chování, které je třeba měřit, jsou: způsob dopravy, délka trasy, účel 

cesty, četnost dopravy. Tyto informace lze získat několika způsoby, jako jsou záznamy o dopravě 

v určitém časovém úseku (jedno až několikadenní průzkumy), matice „využití jednotlivých způsobů 

dopravy“, průzkum „v průběhu cesty“). 

Dopravní chování lze měřit prostřednictvím otázek, které se týkají užívání všech způsobů dopravy 

během daného časového úseku (kompletní dopravní deník) nebo použití způsobů dopravy pro 

konkrétní účel (zjednodušený dopravní deník) během daného časového úseku. 

Pro výzkumné projekty i pro některé specifické projekty, které vyžadují precisní evaluaci, jsou 

doporučenou formou kompletní dopravní deníky, protože poskytují detailní odpovědi. Na druhou 

stranu zahrnují obsáhlý dotazník a většinou vyžadují vysoké náklady na realizaci i analýzu. 

Mnoho projektů z oblasti managementu mobility disponuje pouze omezenými zdroji, a proto 

se zaměřuje na změny jen v rámci jednoho konkrétního způsobu dopravy. Pro tyto případy je vhodné 

použít zjednodušenou verzi dopravního deníku, která klade otázky týkající se jednotlivých způsobů 

dopravy a dopravních vzdáleností. 

Počet dní, během kterých by zjednodušený dopravní deník měl být vyplňován, závisí na velikosti 

cílové skupiny, detailnosti odpovědí a běžné variabilitě způsobů dopravy. Pokud je velikost cílové 

skupiny v řádu několika set, obvykle dostačují otázky týkající se způsobů dopravy použitých během 

jedno až dvoudenního průzkumu. Pokud je menší než 50 osob, je lepší se ptát na způsoby dopravy 

používané během jednoho týdne (sedmi dní). 

Pokud průzkum klade otázky týkající se konkrétní dopravy, může jít o otázky na hlavní používaný 

způsob dopravy a celkovou vzdálenost nebo na vzdálenost, která připadá na všechny způsoby 

dopravy, použité během daného období. Druhá možnost poskytuje podrobnější náhled a umožňuje 

měřit i menší změny ve způsobu dopravy. Obě alternativy lze použít jak pro jeden, tak pro více dní 

v rámci průzkumu. Je také možné zařadit nebo specifikovat jakýkoliv jiný alternativní způsob dopravy, 

specifický pro zkoumanou lokalitu (např. metro, lehká železnice atd.).  

VZOROVÁ METODA PRO MEŘENÍ SYSTÉMOVÉHO DOPADU: 

• SNIŽOVÁNÍ POČTU NAJETÝCH KILOMETRŮ. Způsob dopravy: Počet cest na daný způsob 

dopravy a jeden týden x průměrný počet kilometrů na jednu cestu a daný způsob dopravy x 

45 týdnů během roku = kilometry najeté během roku způsobem dopravy.  Opakujte násobení 

pro každý způsob dopravy, dokud nejsou vypočteny km najeté za jeden rok každým 

ze způsobů dopravy. 

• SNIŽOVÁNÍ EMISÍ. Kilometry najeté za jeden rok způsobem dopravy 1 x emise v gramu 

na kilometry a způsob dopravy. Opakujte násobení pro každý způsob dopravy, dokud nejsou 

vypočteny emise za jeden rok pro každý způsob dopravy. 

• SHRNUTÍ CELKOVÉHO OBJEMU EMISÍ PRO VŠECHNY ZPŮSOBY DOPRAVY. Srovnejte situaci 

před a během/po. Srovnejte množství emisí na 1 euro vynaložené na projekt. 
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6.2.7 KROK 7: PROVEDTE EVALUACI PROJEKTU A VYSVĚTLETE POZOROVANÉ ZMĚNY 

Současná důkazní základna evropských iniciativ zaměřených na behaviorální změny je relativně 

chudá. Proto je nutné systematické monitorování a podávání zpráv, které umožní spolehlivě zjistit, 

jaké jsou náklady a výsledky iniciativ. Kromě toho je potřeba rozvíjet metodiky, které umožní přesné 

provedení takové evaluace (vzhledem ke složitosti iniciativ zaměřených na změny chování). 

Podle zkušeností měst je vhodné aplikovat metodiku behaviorálních změn, pokud lze zcela jasně 

identifikovat takový problém, k jehož řešení by mohla přispět právě změna v užívaném způsobu 

dopravy. 

Pouhé kopírování na první pohled úspěšné iniciativy s velkou pravděpodobností nebude tak účinné. 

Snaha přenést iniciativu jinam musí proběhnout citlivě vůči místním podmínkám: přirozené 

schopnosti a vlastnosti, společenské normy, stávající infrastruktura, institucionální uspořádání. 

Poradenství poskytnuté těmi, kdo se do iniciativy zapojili v jiných lokalitách, však může přispět 

k snazšímu procesu učení, a také usnadnit cestu k tichým znalostem, získaným v průběhu 

implementace. 

Finanční zdroje potřebné pro iniciativy pro behaviorální změny mohou poskytnout vláda, správní 

orgány, firmy nebo komunitní skupiny. Existuje však řada institucionálních inovací, které lze využít ke 

stimulaci předběžných investic nebo k rozložení finančních nákladů na delší časové období. Ten, kdo 

iniciativu řídí (vláda, úřad, firma či komunita), pravděpodobně do značné míry ovlivní, jak bude 

iniciativa vnímána a jaké budou její výsledky. 

Nejúspěšnější bývají aktivity s kontinuitou v průběhu času – jsou-li aktivity pravidelně opakovány 

(např. jednou ročně), posiluje to úspěšnost předchozích výsledků, a to zejména v případech, kdy jsou 

cíle posíleny dalšími paralelními aktivitami, a to i po ukončení kampaně. Dlouhodobé aktivity s vyšším 

rozpočtem mají největší dopad. Kampani pomáhá i vhodný politický kontext, který usnadňuje její 

efektivitu (např. hierarchie uživatelů silničního prostoru). 

 


