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Abstrakt: 

Aktivní zapojení široké veřejnosti do plánovacího procesu je základním předpokladem 

udržitelného městského plánování. Participativních metod existuje celá řada a jejich použití se 

liší město od města. Článek představuje nástroje zapojení veřejnosti, které byly aplikovány 

při tvorbě plánů udržitelné městské mobility (PUMM) německých měst Drážďany a Brémy, 

a to v kontextu s jedním z nejnověji dokončených českých plánů, PUMM Olomouc. Cílem je 

s použitím metod deskripce, analýzy a komparace poukázat na ty přístupy k participaci 

uplatňované v zahraničí, které by mohly být aplikovány v českém prostředí či sloužit jako 

zdroj inspirace. Zároveň je pozornost věnována dosud méně reflektovaným aspektům, které 

mohou ovlivnit úspěšnost participačních aktivit. 

 

Abstract: 

Active engagement of the general public in the planning process is a prerequisite for 

sustainable urban planning. The whole range of participatory methods exists and their 

application differs from place to place. The article presents tools of the public participation 

that have been applied in the development process of Sustainable Urban Mobility Plans 

(SUMPs) of the German cities Dresden and Bremen in the context of one of the latest Czech 

plans, SUMP Olomouc. The aim is, while using methods of description, analysis and 

comparison, to point out these approaches to participation that are applied abroad, which 

could be applied in the Czech environment or serve as a source of inspiration. The attention is 

also paid to the so far less reflected aspects that may influence the success of participatory 

activities. 

 



 
 

Úvod 

 

V současné době prochází řada měst demografickými změnami spojenými s nárůstem 

dopravy a počtem cest, což vytváří potřebu plánování a předcházení problémům vyplývajících 

například z přetěžování stávající infrastruktury. Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je 

komplexním strategickým nástrojem, který ve střednědobém horizontu navrhuje opatření 

vedoucí k uspokojování potřeb mobility v městských oblastech a ke zlepšení kvality života 

(CDV, 2015). Konkrétní kroky zahrnují např. zajištění dostupné a bezpečné dopravy, snížení 

jejích negativních účinků, zefektivnění osobní i nákladní dopravy či zajištění kvality 

veřejného prostoru. 

 

Rámcové podmínky pro mobilitu ve městě a její plánování jsou utvářeny demografickým, 

prostorovým a infrastrukturním vývojem, přičemž na konečnou podobu PUMM má vliv také 

evropská a národní legislativa. V Česku přispívá ke sjednocení výsledných dokumentů 

národní Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky certifikovaná 

Ministerstvem dopravy, která je přizpůsobena podmínkám českých měst a současně 

respektuje evropskou metodiku (CDV, 2015). Udržitelné dopravní plánování v českých 

městech postupně nahrazuje dopravní generely a jejich technokratické přístupy. Průběh 

zpracování PUMM má několik fází a doprovází jej řada aktivit. Jedním z klíčových prvků 

udržitelného plánování je participativní přístup a aktivní zapojení velkého množství 

stakeholderů (Tomanek, 2017). 

 

Termín participace vyjadřuje sdílení vlivu či moci přijímat veřejné rozhodování politických 

a veřejných správních institucí s občany a s dalšími aktéry (Metodika participace, 2016). 

Významným hlediskem participace je její intenzita. Zapojení do plánovacího procesu lze 

definovat jako přímé zapojení veřejnosti tak, aby její očekávání a obavy byly pochopeny 

a zváženy. Vyšším stupněm participace je spolupráce, která znamená, že veřejnost se aktivně 

účastní jako rovnocenný partner celého procesu a navrhuje možnosti řešení (IPR Praha, 

2016). Aktivním zapojením v udržitelném dopravním plánování tedy není myšleno pouhé 

informování, ale aktivní předávání podnětů a připomínek a spoluvytváření plánu. 

 

V Česku se míra a kvalita participace veřejnosti na procesu zpracování PUMM v jednotlivých 

městech různí (CDV, 2015) a přestože se obecně zvyšují, některá města participaci věnují 

stále spíše okrajovou pozornost. Následující text se na plánu mobility dvou německých měst 

snaží poukázat na nástroje zapojení veřejnosti, které mohou inspirovat česká města teprve se 

chystající PUMM zpracovat. Jako příklad pro analýzu slouží plán mobility Drážďan 

(Verkehrsentwicklungsplan Dresden 2025plus, 2014), který obsadil druhé místo v soutěži 

Evropské komise o cenu PUMM za rok 2014 (The SUMP Award) a Brém 

(Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025, 2014), který v tomto ročníku zvítězil (SUMP 

Award, 2018). Ke komparaci některých způsobů využití participačních nástrojů s Českem 

posloužil PUMM Olomouc (PUMMO, 2018), který byl dokončen v letošním roce a jako 

takový již vychází z národní metodiky a využívá nejnovějších poznatků z dalších českých 

měst. 

 

1. Specifikace cíle a použitých metod  

 

V rámci výše uvedeného cíle byla stanovena následující výzkumná otázka: jaké přístupy 

k participaci mohou být pro česká města inspirativní ve smyslu možného zefektivnění 

participačního procesu v dopravním plánování? Pro zodpovězení této otázky byla vytvořena 

případová studie pro procesy participace při přípravě plánů mobility třech výše zmíněných 



 
 

měst, kombinující deskriptivní, analytické a komparativní metody. Podobný přístup 

je aplikován rovněž u dalších výzkumů k tomuto tématu (např.: Lindenau a Böhler-Baedeker, 

2014 a Blechschmidt a kol., 2015) a byl zvolen za účelem hlubšího porozumění participaci 

ve strategickém plánování. Hlavními podkladovými daty byl PUMM Olomouc, který je 

jedním z nejnovějších českých plánů udržitelné mobility, a plány mobility Drážďan a Brém, 

které byly oceněné v celoevropské soutěži.  

 

První část článku obsahuje teoretická východiska participace rozčleněná do kapitol Zapojení 

odborné veřejnosti a Občanská participace, která vycházejí z výsledků dalších výzkumů 

a z metodologických příruček participace. Teoretická východiska jsou doplněna o deskriptivní 

část podávající ucelený přehled o hlavních aktivitách uskutečněných v rámci participačního 

procesu v jednotlivých městech, sestavený na základě informací obsažených v plánech. 

Uvedené přístupy k participaci uplatněné v německých městech byly následně analyzovány 

a v kontextu teoretických východisek byl zjišťován jejich přínos. Současně byla provedena 

komparace těchto přístupů k zapojení odborné a široké veřejnosti, a to nejprve obou měst 

navzájem a následně přístupu k participaci v Olomouci a v německých městech. Tímto 

způsobem bylo možné objasnit, v čem se zapojení veřejnosti do plánování mobility 

v jednotlivých městech shodovalo a v čem odlišovalo, a zhodnotit, zda byly v Německu 

aplikovány odlišné a potencionálně přínosné přístupy.  

 

2. Zapojení odborné veřejnosti 

 

Proces tvorby plánu udržitelné mobility by měl být otevřený a transparentní, z tohoto důvodu 

by měli na jeho tvorbě a implementaci kromě občanů úzce spolupracovat také všechny druhy 

relevantních aktérů (The SUMP concept, 2014). Právě zapojení subjektů, které mají 

významný vliv na mobilitu ve městě, nebo jsou jí dotčeni, odlišuje PUMM od tradičních 

plánovacích postupů (Sperat, 2017). Spolupráci je nutné zajistit již na samotném počátku 

plánovacího procesu (Lindenau a Böhler-Baedeker, 2014). Smyslem participace odborné 

veřejnosti je zisk cenných podnětů a zkušeností z každodenní praxe, které by měly napomoci 

k lepšímu sladění plánování s potřebami obyvatel, i předejití neshodám mezi různými 

zainteresovanými stranami (Blechschmidt a kol., 2015). Aktivní zapojení do rozhodovacího 

procesu by mělo přinést pocit větší zavázanosti a odpovědnosti vůči jeho výstupům, i posílení 

zájmu jednotlivých zainteresovaných aktérů na implementaci navrhovaných řešení (Reed, 

2008). Jedná se tedy o jeden ze základních předpokladů pozdějšího úspěšného naplňování 

vytyčené strategie. Participaci je nutné řídit ze strany samosprávy města, a to tak, aby byly 

přiměřeně zohledněny zájmy všech jednotlivých stran a zároveň aby plánovací proces usiloval 

o zajištění veřejného blaha (Blechschmidt a kol., 2015). O její konkrétní podobě rozhoduje 

místní kontext, zkušenosti s plánováním a dostupné zdroje daného města. Zatímco 

v některých evropských zemích je právo na participaci veřejnosti ustanoveno zákonem (Gil 

a kol., 2011), v českém právním řádu se pojem participace nevyskytuje, i když řada 

zákonných norem určitou míru participativního rozhodování předpokládá (Metodika 

participace, 2016). 

 

2.1.  Kulaté stoly v Drážďanech 

 

Na přípravě VEP (Verkehrsentwicklungsplan) 2025plus města Drážďan se v rámci různých 

pracovních skupin aktivně podílelo více než 40 institucí. Vypracováním samotného plánu 

byly pověřeny inženýrské kanceláře IVV Cáchy a IVAS Drážďany, které úzce spolupracovaly 

s projektovou skupinou městské samosprávy. 



 
 

V procesu zapojení stakeholderů zastával klíčovou roli Kulatý stůl o 25 členech, zastupujících 

městskou radu, projektovou skupinu VEP samosprávy města, vědeckou radu, poskytovatele 

veřejné dopravy, obchodní a dopravní asociace a další společenské zájmové skupiny. Celkem 

proběhlo v letech 2009-2014 sedmnáct zasedání, a to po každém kroku zpracování. Úkolem 

byla formulace požadavků a podnětů zastoupených odborných skupin, vypracování návrhů 

cílů a priorit ke schválení a odborný dohled nad procesem tvorby VEP. 

 

V rámci Kulatého stolu regionu proběhlo celkem pět zasedání se zástupci blízkých obcí 

a měst a institucí veřejné správy doplněných o řadu menších diskuzí přímo v obcích. 

Jednotlivé strany mohly v celém průběhu tvorby předložit své požadavky, vyjadřovat se 

k plánu a navrhovat řešení. 

 

Kromě kulatých stolů byla ustanovena osmičlenná Vědecká rada tvořena univerzitními 

profesory a odborníky na městské, příp. regionální plánování. Ta v rámci 15 porad přispěla 

aktuálními odbornými poznatky, pomáhala s formulací úkolů z dopravně-vědeckého pohledu 

a doporučila metodiku zpracování plánu. 

 

2.2. Brémy a koncept Projektové rady 

 

VEP Bremen 2025 byl zpracován v období 2012-2014 Plánovací společností 

Dortmund/Brémy a kanceláří IVV Cáchy za spolupráce s městským úřadem, s Brémským 

dopravním podnikem a s externími expertními kancelářemi. 

 

Proces tvorby plánu kontinuálně doprovázela Projektová rada řízená radou země Svobodné 

hanzovní město Brémy. Členy byli zástupci rezortů senátu spolkové země, Obchodní komory 

Brémy, Německé automobilové asociace (ADAC), Německé cyklistické asociace (ADFC), 

Spolku pro životní prostředí a ochranu přírody (B.U.N.D.) a dalších významných spolků 

aktivních v oblasti dopravy. Jejich hlavními úkoly bylo zajištění kvality celého procesu, 

kontrola přiměřeného zahrnutí zájmů různých aktérů do tvorby konceptu, spolupodílení se 

na strategickém definování cílů, hodnocení dílčích výsledků, konzultace zásadních 

a směrodatných rozhodnutí a vypořádání se se stanovisky zjištěnými z participačního procesu. 

Celkově se v průběhu zpracování uskutečnilo 27 zasedání Projektové rady, včetně jednoho 

dvoudenního.  

 

Rada města a městských částí byla informována prostřednictvím čtyř setkání v každém z pěti 

městských okrsků. Na konci každého setkání mohly jednotlivé rady každá za sebe předložit 

společné písemné stanovisko k aktuálnímu postupu a stavu dané záležitosti. Svá stanoviska 

mohli předkládat i další nositelé veřejných zájmů zastoupené úřady (např. další rezorty 

senátu), orgány samosprávy v regionu (okresy, obce, země Dolní Sasko), komorami, svazy, 

organizacemi a 22 poradními sbory města Brémy. 

 

2.3. Česká praxe: PUMM Olomouc 

 

Aktéry podílejícími se na přípravě PUMMO (2017-2018) byli koordinátor PUMMO, řídící 

skupina, odborné skupiny pro infrastrukturu a pro komunikaci tvořené zastupiteli města, 

zástupci magistrátu a dalších podřízených organizací Statutárního města Olomouc. 

Vypracováním plánu bylo pověřeno Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Odborná veřejnost přispěla k realizaci PUMMO svými podněty k nedostatkům v dopravě, 

konzultacemi konkrétních témat i zapojením se do tvorby vizí, cílů a k nim směřujících 

opatření. Konkrétně byly zapojeny tyto subjekty: Ředitelství silnic a dálnic, Odbor dopravy 



 
 

a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Správa železniční dopravní 

cesty, Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, Dopravní podnik 

města Olomouce, Univerzita Palackého v Olomouci a relevantní odbory magistrátu města. 

Před zahájením analytické části se uskutečnil kulatý stůl pro odbornou veřejnost na téma 

Prognóza rozvoje územní a dopravní infrastruktury do roku 2030. Dále bylo organizováno 

Vizionářské fórum a kulatý stůl v podobě brainstormingu k tvorbě vizí, strategických 

a specifických cílů. Na závěr hodnotila odborná veřejnost navrhnutá opatření. 

 

3. Občanská participace 

 

Udržitelné plánování není zaměřeno pouze na zkvalitnění dopravního systému, ale rovněž 

na zvýšení atraktivity města a kvality života obyvatel a pouze prostřednictvím spolupráce 

s nimi je možné objektivně a detailně určit potřeby společnosti (Kovachev a kol., 2018). 

Podobně jako v případě u zapojení odborníků, i u participace běžných obyvatel je důležitá 

reprezentace různých zájmů, včetně zahrnutí skupin se zvláštními potřebami, např. dětí, 

seniorů a lidí s postižením (CH4LLENGE, 2016). 

 

Na otázku, kdy a jakým způsobem veřejnost zapojit, neexistuje univerzální odpověď. Proces 

by měl odpovídat místnímu kontextu, ale občané a stakeholdeři by se měli aktivně účastnit 

všech klíčových fází, tedy např. mít možnost vznést komentáře a připomínky dříve než 

u finálního návrhu plánu, kdy jsou možnosti jeho modifikace většinou omezené 

(CH4LLENGE, 2016). Pro spolupráci s veřejností je tudíž nezbytné mít zpracovanou kvalitní 

komunikační a participační strategii (Gil a kol., 2011). Ta zajistí, že zapojení veřejnosti 

nebude pouze ad hoc, ale bude k němu systematicky a smysluplně přistupováno v průběhu 

celého procesu a zároveň přispěje k větší efektivitě participačních aktivit. Proces participace 

by měl být také vstřícný k občanům, např. se přizpůsobit jejich časovým možnostem. 

 

Důvody pro zapojení občanů do plánování shrnuje následující obrázek.  

 
Obrázek 1 Hlavní přínosy a účely občanské participace 

Zdroj: Lindenau a Böhler-Baedeker, 2014; vlastní zpracování 

 

Otevřená spolupráce s občany vede k zisku sady výsledných opatření s výraznou veřejnou 

podporou, u kterých jsou minimalizovány možnosti vzniku protestů v podobě demonstrací 

nebo peticí (Metodika participace, 2016). Současně umožňuje včasnou reakci 

na nespokojenost obyvatel a identifikování případných bariér, čímž mohou být ušetřeny 

pozdější výdaje spojené se změnami navrhnutých či již realizovaných opatření. 



 
 

3.1. Drážďanská debata a další aktivity VEP 2025plus 

 

Hlavním nástrojem participace veřejnosti na tvorbě VEP 2025plus byla tzv. Drážďanská 

debata. V průběhu přípravy analytické části měli obyvatelé možnost se po dobu jednoho 

měsíce vyjádřit k předloženému konceptu budoucího plánu a diskutovat o hlavních tématech, 

která si přejí řešit. Využít mohli speciálně zřízenou online platformu nebo přímý dialog 

s pracovníky Úřadu městského plánování v infostánku instalovaném ve městě. Infostánek 

navštívilo celkem 570 osob, webové stránky 4500 osob. Na webu bylo získáno 

1200 příspěvků, přičemž 913 z nich tvořily podněty a komentáře, které byly dále analyzovány 

a případně zahrnuty do návrhu překládaného městské radě. Drážďanská debata byla 

zakončena setkáním s prezentací výsledků a závěrečnou zprávou zveřejněnou na webu. 

 

S debatou souvisel i tematický večer, na kterém byly univerzitními profesory a dodavatelem 

elektřiny prezentovány tři různé pohledy na téma elektromobilita. Dále proběhly dvě pódiové 

diskuze, z nichž na první bylo představeno dopravní rozvojové plánování a na druhé byly 

prezentovány výsledky analytické části a rozvojové možnosti. Kromě toho bylo uspořádáno 

i Vědecké kolokvium s prezentací plánů udržitelné mobility jiných německých měst 

a souvisejících témat. 

 

3.2. Občanská fóra a online participace v Brémách 

 

Pro širokou veřejnost bylo v každé etapě přípravy plánu uspořádáno v pěti okrscích města 

Regionální občanské fórum, při určování cílů se výjimečně konala dvě centrální fóra. Místa 

konání zahrnovala tři až šest městských částí a představovala kompromis mezi kritériem 

dosažitelné vzdálenosti a možnostmi samosprávy města. Počet účastníků této formy přímé 

diskuze s odborníky ze znaleckých kanceláří a správy se na jednotlivých fórech pohyboval 

mezi 30 až 80. 

 

Podobně jako v Drážďanech byla i v Brémách participace založena na modelu přímého 

kontaktu s občany a online diskuze na speciálně zřízeném internetovém portálu. Skrze něj 

bylo možné se zapojit do každé fáze tvorby plánu. Obyvatelé měli možnost zúčastnit 

se interaktivního mapování a zaznamenat do mapy situaci mobility v konkrétních 

místech, následně hlasovat a komentovat již lokalizované body. Ve fázi testování scénářů zde 

byly prezentovány scénáře, k nimž mohli navrhnout další opatření. Speciální webová aplikace 

umožňovala sestavit ze sady přibližně 160 opatření vlastní scénář, s přihlédnutím na rozpočet 

a dodržení cílů plánu. V poslední fázi byly zveřejněny tři možnosti financování a na principu 

výměny bylo možné navrhovat časové řazení opatření, což mělo názorně poukázat na finanční 

omezení realizace všech opatření. Prezentace plánu a online participace probíhala také 

na jednodenních aktivitách v pěti nákupních centrech. 

 

3.3. Spolupráce s obyvateli při tvorbě PUMM Olomouc 

 

Veřejnost byla zapojena do přípravy analytické a  návrhové části PUMMO skrze několik 

participačních aktivit, které měly podobně jako v německých městech formu přímého i online 

kontaktu. Sběr podnětů k nedostatkům v oblasti dopravy a následně návrhů 

směřujících k naplňování stanovené vize a cílů probíhal v Informačním centru města 

Olomouc a na několika akcích města a partnerů projektu, z nichž hlavní byly Vizionářské 

fórum, „Den bez aut“, akce v Centru SEMAFOR a výtvarná soutěž v základních a středních 

školách. Ústředním nástrojem pro participaci byla veřejná projednání. V rámci  přípravy 

analytické části plánu se uskutečnilo setkání týkající se představ obyvatel o Olomouci v roce 



 
 

2050 a následně veřejné projednání této části plánu. Tvorba návrhové části PUMMO byla 

doprovázena veřejnými projednáními společné vize a cílů udržitelné mobility, navržených 

opatření a opatření z hlediska jednotlivých scénářů. Doplňující online kampaň byla 

realizována oboustrannou komunikací skrze facebookovou stránku projektu a web, kde byla 

možnost prostřednictvím formuláře zaslat podněty a návrhy opatření. V průběhu pořizování 

plánu bylo sesbíráno více než 400 podnětů a návrhů od široké (i odborné) veřejnosti. Z návrhů 

směřujících k naplnění vize byl vytvořen seznam projektů, které byly následně posouzeny 

a případně zařazeny do plánu. 

 

4. Analýza vybraných přístupů k participaci v německých městech a komparace 

s PUMMO 

 

Drážďanský plán mobility není řešen pouze v rámci administrativních hranic města, ale 

spolupracuje s různými aktéry z regionu a zohledňuje spádovou oblast města. V českých 

PUMM nejsou vztahy se zázemím tolik řešeny a je zde zatím prostor pro zlepšení, 

(CDV, 2015). Předpokladem pro udržitelné dopravní plánování je rovněž interdisciplinární 

kooperace. Významným krokem bylo v Drážďanech ustanovení Vědecké rady a zahrnutí 

odborníků z řad univerzitních profesorů. V Brémách byl sice aplikován odlišný přístup 

participace stakeholderů, s Drážďany se ale shoduje na formátu Kulatého stolu, jehož 

obdobou byla Projektová rada. 

 

Předností formátu zapojení veřejnosti reprezentovaného Drážďanskou debatou je především 

to, že poskytuje obyvatelům možnost a dostatečný čas na seznámení se s plánem a s tématy, 

kterým se věnuje. Informace jsou jim zpřístupněné na webu a kromě toho je lze získat i skrze 

osobní komunikaci s úředníky. Přímý kontakt je pro participační proces velmi důležitý, 

protože pomáhá předcházet špatné interpretaci zveřejňovaných informací a umožňuje získat 

konkrétní odpovědi. V případě VEP2025plus podpořil zvýšení validity a relevantnosti 

podnětů od občanů v online debatě. Na rozdíl od jednodenních veřejných projednání je díky 

infostánku a delší době jeho aktivity osloveno větší množství obyvatel. Oproti akcím 

pořádaným ve formálním prostředí úřadů a dalších institucí odbourává tento formát bariéry 

mezi úředníky a občany. Kromě obyvatel, kteří se aktivně a cíleně zapojují např. do veřejných 

projednání, totiž oslovuje také následující skupiny: 

 

a) Obyvatele, kteří preferují přímou formu komunikace, ale nevyhovuje jim větší 

množství posluchačů. 

b) Náhodné kolemjdoucí, kteří by se setkání pořádaného v institucionálním prostředí 

nezúčastnili z důvodu nižší motivace či bariér (méně aktivní senioři, středoškolská 

mládež apod.). 

c) Obyvatele sousedních obcí dojíždějících do města a tedy rovněž využívajících místní 

dopravu.  

 

Naproti tomu regionální občanská fóra uspořádaná v Brémách oslovují spíše užší skupinu 

obyvatel, ale rovnoměrné rozložení místa jejich konání zvyšuje šanci na větší počet 

účastníků periferních částí města. Aktivity v Brémách byly sice jednodenního charakteru, ale 

občanům byla prostřednictvím webu interaktivní formou detailně přiblížena problematika a na 

rozdíl od drážďanského plánu mobility probíhala spolupráce ve všech fázích procesu. 

V Česku brání městům v kvalitním participačním procesu především omezené finanční 

možnosti a někdy i určitá neochota na něj větší část kapitálu vyčlenit. Přesto byly při 

zpracování PUMMO využity velmi podobné formáty participace jako u německých měst. 

Se stakeholdery sice spolupráce na plánu probíhala méně často, nicméně byli aktivně zapojeni 



 
 

do všech důležitých okamžiků plánovacího procesu. Participace obyvatel byla i zde 

zprostředkována skrze speciální web nabízející možnost zaslat své podněty k plánu, jeho 

forma ale byla méně interaktivní než v německých městech a podněty bylo možné zaslat 

pouze k analytické části a k návrhům opatření. Větší důraz byl u PUMMO kladen na přímou 

komunikaci s veřejností. 

 

5. Výstupy analýzy a komparace přístupů k participaci  

 

Z výsledků analýzy participace ve vybraných městech a jejich komparace vyplývá, 

že zapojení stakeholderů do procesu tvorby PUMM proběhlo ve všech městech na počátku 

přípravy PUMM, čímž odpovídá obecným doporučením. Ustanovením poradních výborů 

složených z odborné veřejnosti bylo v německých městech dosaženo systematického 

a kontinuálního zapojení všech zainteresovaných stran do přípravy plánu. Na rozdíl 

od Olomouce zde také proběhlo více pracovních setkání a debat odborníků, což ale souvisí 

mimo jiné s velikostí měst a z ní vyplývající technické náročnosti zpracovávaných plánů. 

 

Ve všech městech byla zvolena shodná forma občanské participace spočívající v kombinaci 

přímého kontaktu a online komunikace. Přístup k participaci zahrnující obě formy 

komunikace je vstřícnější občanům a podporuje participaci skupin osob reprezentujících 

různé zájmy, např. je díky webu participace možná i pro tělesně postižené osoby. Způsob 

a míra využívání webu se ale v jednotlivých městech lišili. Web projektu PUMMO měl spíše 

informační význam a v rámci něj bylo možné se zapojit pouze do sběru podnětů, zatímco web 

v Drážďanech i v Brémách nabízel obyvatelům také možnost diskuze nebo mapování 

problémů. V případě Brém byla navíc veřejnost skrze web zapojena v průběhu celého procesu 

tvorby plánu, a to několika různými způsoby. 

 

Participační aktivity uspořádané v jednotlivých městech pro zapojení obyvatel do přípravy 

plánu se od sebe zásadě příliš nelišili. Výsledky analýzy plánů Drážďan a Brém ale ukazují 

obecně větší důraz na dostupnost participace pro občany, přestože v každém z měst se projevil 

jiným způsobem. V Brémách bylo snahou přiblížit aktivity občanům a místu jejich bydliště, 

v Drážďanech spíše umožnit dostatečný časový prostor na participaci a seznámení 

se s připravovaným plánem mobility, přestože v rámci jedné hlavní v centru konané aktivity. 

 

 

Závěr 

 

Aktivní zapojení různorodých relevantních aktérů je nedílnou součástí procesu tvorby PUMM 

a základním krokem k úspěšné implementaci navrhnutých opatření. Konkrétní podobu 

participačního procesu z velké části určuje místní kontext. Příklady z německých měst 

uvedených výše poskytují dva podněty pro zefektivnění procesu zapojení široké veřejnosti 

do plánovacího procesu: rovnoměrné rozložení participačních aktivit v městském prostoru 

a v jednotlivých fázích přípravy plánu (viz Brémy) a dostatečný časový prostor vymezený 

pro jednotlivé aktivity (viz Drážďanská debata). Časové hledisko je důležité pro detailnější 

informování a sjednocení znalostní báze všech participantů a u jednorázových aktivit, jakou 

byla Drážďanská debata, i pro zapojení většího počtu účastníků. Dodržování rovnoměrného 

prostorového rozmístění má smysl především u velkých měst, jakými jsou Brémy nebo 

Drážďany, u kterých snižují riziko nerovnocenných možností pro účast na aktivitě. V českém 

prostředí je tedy vhodné především pro ta města, která se dále vnitřně člení na jednotlivé části 

nebo obvody. 



 
 

Nástroje pro zapojení veřejnosti mají vyzývat k aktivní participaci, z toho důvodu by i česká 

města měla při využití online formátu dbát na vytvoření uživatelsky vstřícného 

a interaktivního webového prostředí. Zároveň je v Česku prostor pro zlepšení zapojování 

zástupců okolních obcí, což potvrzuje i uvedená komparace olomouckého a německých plánů. 

 

Závěrem je třeba podotknout, že úspěšnost participačních aktivit je ovlivněna i kulturou země 

či charakterem a velikostí samotného města a u jednotlivých měst je tudíž vyžadována různá 

míra vynaloženého úsilí ke vzbuzení zájmu veřejnosti o zpracovávaný PUMM. Při přípravě 

plánů by si města být vědoma toho, že ačkoliv je participační proces nákladný, v konečném 

důsledku bývá výhodnější než snaha o realizaci dlouhodobého opatření, které nebude ať už 

laickou nebo odbornou veřejností či její částí akceptováno, což může v důsledku vyústit 

v nemožnost jeho realizace. Spolupráce se zainteresovanými stranami je v  krátkodobém 

horizontu časově i finančně nákladnější než klasické postupy plánování dopravy používané 

dříve, avšak ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se naopak stává výhodnějším jak 

v rovině časové, tak finanční.  

 

Přínosem prezentovaného pohledu na participační procesy v dopravním plánování je názorná 

ukázka toho, jak jsou teoretické návody obsažené v metodikách přípravy plánů udržitelné 

mobility, případně v metodikách participace, aplikované v různých městech v praxi. 

Především ale příspěvek prezentuje méně reflektované aspekty participace, jako je význam 

prostorového a časového hlediska, jejichž zahrnutí do participačního procesu přispívá 

k maximalizaci využití jeho potenciálu i jednotlivých aktivit. Reálná míra jejich efektivity 

např. ve smyslu počtu a diverzity zapojených osob pak představuje možné téma dalšího 

výzkumu. Článek lze tedy chápat jako podnět k diskuzi o tom, jaký formát participačního 

procesu zajišťuje široké veřejnosti dostatečnou akcesibilitu (dostupnost) pro aktivní účast. 
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