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Více: https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla

JAK SE NEJČASTĚJI PTÁME?

https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla


Aneb, jak se dostat do konfliktu

struktura zájem

datahodnoty

vztahyPůvod konfliktu

➢ vztahy

➢ hodnoty

➢ data

➢ strukturální faktory

➢ zájmy

Příklad: Data jako překážky v komunikaci
Velký objem složitých dat

● vyžaduje čas a specifickou přípravu

● je častou příčinou diskuzí a konfliktů

● všichni účastníci musí mít přístup k datům

● před jakýmkoliv rozhodnutím je zcela zásadní provést sběr 

dat a evaluaci

Komunikační strategie pro zvládnutí velkého objemu dat: 

Paradigma „hledat”: 

Nechat účastníky, aby se ptali, na co chtějí

Paradigma „ukázat”: 

Dát veškeré informace k dispozici a nechat účastníky, aby 

je zkoumali

Co kdybychom se ptali jinak?
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1. ODDANÍ ŘIDIČI

2. SNAHA O VYLEPŠENÍ VLASTNÍ IMAGE

3. NESPOKOJENÍ UŽIVATELÉ MOTOROVÝCH VOZIDEL

4. AKTIVNÍ USILOVAČI

5. PRAKTIČTÍ CESTOVATELÉ

6. VYZNAVAČI AUT

7. ZÁVISLÍ NA VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

8. DOBROVOLNĚ BEZ AUTA

See more at: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-

projects/files/projects/documents/segment_final_publishable_report_en.pdf

Almada, Portugal

Source: SEGMENT project

KDO JSI?
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KDO JSI?
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Vypovídají průzkumy o všem?

KDO JSI?
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KDYŽ ZMĚNA, TAK PROČ?

Can you see the resemblence with „7 

steps for a change“?

Source:

Cognitio-scan.cz

https://youtu.be/R2bhYzwERjo
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➔ ”Chodím 

pěšky 

pravidelně”
➔ ”Vyzkoušel 

jsem a 

občas 

chodím 

pěšky”

➔ ”Docela rád 

bych zkusil 

jít pěšky”➔ ”Možná 

bych mohl 

zkusit jít 

pěšky”
➔ ”Jít pěšky, 

to není pro 

mě”

Zdroj: Thomas Krag

TEORIE ZMĚNY?!



• Nároky na mobilitu (počet cest na osobu) se výrazně zvýšily za posledních 15 let, 

zejména co se týká cest na pracoviště, dále v oblasti obchodu, služeb, stravování a 

volnočasových aktivit

• Čím delší cesta (tj. vzdálenost), tím vyšší používání automobilu.

• Došlo k velkému nárůstu počtu osob překračujících hranice Prahy (o více než 25% od roku

2007).

• Podíl automobilové dopravy na hranicích Prahy činí cca 79%

• Lidé dojíždějící do Prahy používají auto dvakrát častěji než obyvatelé hlavního města

• Přes 75 % uživatelů Pražské integrované dopravy jsou pravidelní cestující (4 – 5 krát 

týdně), podíl náhodných cest stoupá především v pátek a o víkendu vlivem rekreační

dopravy a dopravy za kulturou

• 92% uživatelů je spokojeno s Pražskou integrovanou dopravou (PID)

UŽIVATELÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ

Současný stav

Zdroj: PUMPO, ROPID



Co vás motivuje k využívání MHD? 

UŽIVATELÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ

Co vás motivuje k využívání automobilu? 

Co vás odrazuje od využívání MHD? 

Co vás odrazuje od využívání automobilu? 



• Motivace k využívání hromadné dopravy: odpadá potřeba řešit parkování, dostupnost 

zastávek VHD, rychlost a spolehlivost VHD

• Bariéry k využívání hromadné dopravy: přeplněnost, nutnost přestupů, převoz věcí, 

zpoždění, výluky a změny tras, dlouhé intervaly.

• Motivace k využívání automobilové dopravy: svoboda, flexibilita, nezávislost, efektivita 

a vyšší komfort, časová úspora ve srovnání s VHD, převoz věcí a rozvoz členů rodiny

• Bariéry k využívání automobilové dopravy: zdržení v kolonách a velmi omezená 

možnost parkování, cena paliva a parkovného, stres při řízení ve špičce.

• Přibližně polovina respondentů považuje automobilovou dopravu za hlavní zdroj 

znečištění

Motivace a bariéry k využívání VHD a aut

UŽIVATELÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ

Zdroj: TSK



Co je zapotřebí zlepšit, 

abyste častěji využívali MHD?

UŽIVATELÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ

Jaká opatření by vedla k tomu, 

že byste jezdili méně autem?



Motivace k častějšímu využívání hromadné dopravy: 

• kratší intervaly v okrajových částech Prahy a ve Středočeském kraji, rychlejší přímé spoje

• s méně zastávkami, 

• levnější jízdné, 

• více záchytných parkovišť, 

• lepší dostupnost zastávek u bydliště / práce / školy

Vliv zvažovaných opatření na změnu chování: 

• platba mýtného při vjezdu do Prahy, resp. centra nebo jiné vymezené oblasti města, 

• vyšší ceny za parkování v ulicích, 

• plošný rozvoj zón placeného stání, 

• zákaz stání v uličním prostoru.

UŽIVATELÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ

Motivace a opatření ke změně chování

Zdroj: TSK



MOTIVAČNÍ NÁSTROJE NA PODPORU 

UDRŽITELNÉ MOBILITY V REGIONU 

Příklady motivačních nástrojů v rámci SMACKER
Beseda s občany

Terminál Výhledy a TT Podbaba – Suchdol

Kdy: čtvrtek 10. září od 18 do 20 hodin

Kde: Zasedací místnost suchdolské radnice

Den bez aut – doplníme 

z připravovaného letáku

Zahájení projektu 

„Pěšky do školy“ 21. září 

2020



JAK PROJEKT SMACKER MŮŽE PŘISPĚT 

K USPOKOJENÍ POTŘEB UŽIVATELŮ ?

Terminál Výhledy



TERMINÁL VÝHLEDY A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ 

OBSLUŽNOSTI V JEHO OKOLÍ

• Záchytné parkoviště P+R

• Služby carsharing

• B+R a sdílení kol

• Smyčka pro tramvaj a autobusy PID

• Dobudování infrastruktury pro PID (TT 

Podbaba – Suchdol, místní obslužné 

komunikace)

• Prodloužení TT k Horoměřicím

• Infrastruktura pro pěší 

a cyklisty z okolních obcí

Zdroj: CBArchitektura

Zdroj: prahounakole.cz



DNEŠNÍ NOVINKA
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METODIKY
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Více: https://www.akademiemobility.cz/design-ulice-a-verejny-prostor131

DOPRAVNÍ FUNKCE 
VE VEŘEJNÉM PROSTORU

https://www.akademiemobility.cz/design-ulice-a-verejny-prostor131


Více: https://www.akademiemobility.cz/verejna-doprava-61

TÉMA 1: FUNKČNOST VEŘEJNÉ DOPRAVY, 
ŘEŠENÍ JEJÍ DOSTUPNOSTI

https://www.akademiemobility.cz/verejna-doprava-61


Více: https://www.akademiemobility.cz/humanizace-komunikaci

TÉMA 2: ŘEŠENÍ TRANSITNÍ 
DOPRAVY
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM VE 
MĚSTĚ

https://www.akademiemobility.cz/humanizace-komunikaci


Více: https://www.akademiemobility.cz/aktivni-mobilita-197

TÉMA 3: INFRASTRUKTURA PRO 
AKTIVNÍ MOBILITU

https://www.akademiemobility.cz/aktivni-mobilita-197


Více: https://www.akademiemobility.cz/parkovani

TÉMA 4: DOPRAVA V KLIDU

https://www.akademiemobility.cz/parkovani
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TÉMA 5: ČISTÁ MOBILITA

Více: https://www.akademiemobility.cz/elektromobilita-cista-vozidla

https://www.akademiemobility.cz/elektromobilita-cista-vozidla
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TÉMA 6: NOVÉ SLUŽBY

Více: https://www.akademiemobility.cz/nove-sluzby-mobility-a-

inovace

https://www.akademiemobility.cz/nove-sluzby-mobility-a-inovace


VÝZVA

FAKTA
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Model čtyř stran - autor Friedemann Schulz von Thun

http://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model

KOLIK FAKTŮ JSTE USLYŠELI?

http://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model




NA CO SE PTÁME

2

8Více: https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla

https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla


A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Celkový komunikační plán



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Celkový komunikační plán



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Celkový komunikační plán



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Celkový komunikační plán
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JAK HOVOŘÍME O VEŘEJNÉM PROSTORU

Otevírání, nebo uzavírání ulic?





PŘÍKLAD Z PROJEKTU METAMORPHOSIS



Výsledek:
⚫ Setkávání s ostatními, poznávání nových lidí, síťování a výměna informací
⚫ Prodloužená doba pobytu ve veřejném prostoru, vyšší podíl dětí a mladých lidí



PŘÍKLAD Z PROJEKTU METAMORPHOSIS



PŘÍKLAD Z PROJEKTU METAMORPHOSIS



Veřejný prostor by měl sloužit k životu!

• Většinou veřejný prostor slouží k dopravě a komerci 

• Další funkce jsou obytné, rekreační & odpočinkové

• Sociální interakce



Nominujte:

Více: https://www.dobramesta.cz/vyzva

www.citychangers.eu

PRINCIP CITYCHANGERS

https://www.dobramesta.cz/vyzva
https://www.dobramesta.cz/vyzva
http://www.citychangers.eu/
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https://www.youtub

e.com/watch?v=uk

XTRFLCCWU

https://www.you

tube.com/watch

?v=bWeZW5R

GGl4

https://www.you

tube.com/watch

?v=xJVhPHpktc

o

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=LJn5-

UDKj1Q

https://www.you

tube.com/watch

?v=kwPaOGnjD

d0

CITYCHANGERS, TO JSOU OBČANÉ

https://www.youtube.com/watch?v=ukXTRFLCCWU
https://www.youtube.com/watch?v=bWeZW5RGGl4
https://www.youtube.com/watch?v=xJVhPHpktco
https://www.youtube.com/watch?v=LJn5-UDKj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=kwPaOGnjDd0


Citychangers 2030

Více: https://www.dobramesta.cz/vyzva

www.citychangers.eu

PŘÍPRAVA EVROPSKÉHO TÝDNE 
MOBILITY

https://www.dobramesta.cz/vyzva
http://www.citychangers.eu/


Citychangers 2030

Více: https://www.dobramesta.cz/vyzva

www.citychangers.eu

PŘÍPRAVA EVROPSKÉHO TÝDNE 
MOBILITY

https://www.dobramesta.cz/vyzva
http://www.citychangers.eu/


Komunikace 

potřebuje 

příběhy
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Co vidíte na tomto obrázku?

KOMUNIKACE POTŘEBUJE VIZUALIZACI
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KOMUNIKACE POTŘEBUJE VIZUALIZACI



Jak sdělit výzvu, informaci

A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

● Racionální výzvy (výkonnost, bezpečnost atd.)
● Emocionální výzvy (humor, láska, šok, vina atd.)
● Morální výzvy (smysl pro komunitu atd.)



● Použijte argumenty, s nimiž většina lidí souhlasí.

5 minut do začátku vyučování 5 minut po začátku vyučování

Jak sdělit výzvu, informaci

A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ



Odesílatel a příjemce musí poselství chápat stejným způsobem!

Jak sdělit výzvu, informaci

A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

“Je to jen pár metrů.”



Pyramida fyzické aktivity                pro děti

A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Jak sdělit výzvu, informaci



Jak sdělit výzvu, informaci

A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

✓ Bezpečnost v provozu

✓ Zdraví

✓ Společenský rozvoj

✓ Svoboda pohybu /

dopravní kompetence

S rostoucím automobilovým provozem se sice zlepšila 

naše mobilita, ale jsou zde negativní dopady na děti:



● Použijte argumenty, s nimiž většina lidí souhlasí. 

● Snažte se, aby žádoucí chování bylo nějakým 

způsobem zvláštní.

● Používejte pozitivní zprávy a neautoritativní způsob 

komunikace.

● Pro kampaně určené pro konkrétní místa použijte 

téma týkající se hlavních problémů v daném místě 

(např. ve školách zdraví a bezpečnost dětí, ve 

firmách zdraví zaměstnanců a vyšší produktivita).

Jak sdělit výzvu, informaci

A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Kopf an – Motor aus

Před jízdou přemýšlej



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Gscheid mobil – dopravní kampaň zaměřená na 

skupinu seniorů, Mnichov

Zdroj: http://www.aeneas-project.eu/de/?page=munichmeasure1



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Kampaň za rychlostní limit 30 km/h, Graz



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Pardálové v ulicích – Parkuji, kde chci



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Zdroj: http://www.helmstedter-tageblog.de

Bezpečnost:

„Zabít dítě autem je 

nepopulární“?

• rychlostní limity

• vymáhání



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Bezpečnost:

„Zabít dítě autem je 

nepopulární“?

• rychlostní limity

• vymáhání

„Respektujte prosím rychlostní limit – žijí zde děti“



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Zdroj: http://www.helmstedter-tageblog.de

Hraní rolí:

Dva z vás plánují kampaň „10 

000 kroků“. Cílem kampaně je 

podpora pěší dopravy jako 

zdravého a ekologického 

způsobu, jak se pohybovat ve 

vnitřním městě, které nabízí 

centrální obchodní čtvrť s 

obchody, kavárnami a 

restauracemi.



Bolzano by Bike – Každoroční cykloparty

Město Bolzano každoročně 

pořádá dvoudenní cyklistickou 

akci.

Do závodu mezi městskými částmi 

se registruje kolem 4500 účastníků.

Všichni účastníci, děti i celé rodiny 

mohou podél 18km trasy sbírat 

body na kontrolních stanovištích.

Na konci každého dne je tombola s 

atraktivními cenami.

A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Cyklista týdne

Každý týden 3-5 náhodně vyfotografovaných 

cyklistů, kteří projíždějí městem, zodpoví otázky 

o tom, proč jezdí na kole.

Fotografie s odpověďmi jsou otištěny v novinách.

Lidé pak telefonicky nebo emailem zvolí svého 

favorita (osobu / prohlášení). Jak cyklista, tak 

voliči mohou získat cenu.

Kromě toho každý týden noviny publikují článek 

na téma „cyklistická doprava ve městě“.



Ing. Jaroslav Martinek, Ing. Jitka Vrtalová

spolek Partnerství pro městskou mobilitu

info@dobramesta.cz

www.dobramesta.cz

Děkuji za pozornost!

mailto:jarda@dobramesta.cz
http://www.praha-suchdol.cz/smacker

