
Jak na sílu zvyku?

Změna v 7 krocích
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Speciální poděkování:



Obsah

20 minut

● Předmluva s omluvou

● 1. krok

● 2. krok

● 3. krok

99 minut

● 4. krok – těžiště prezentace a diskuse

1 minuta

● 5. krok – indikátory (můžete si vše spočítat, na to dnes není čas)

● 6. krok – monitoring samotné akce (na to dnes není čas)

● 7. krok – vyhodnocení (na to dnes není čas)



4

16

TEORIE ZMĚNY?! OMLUVA

Source: Promoting Mobility Behaviour Change, 2019 
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TEORIE ZMĚNY?! A VÍTĚZEM SE STÁVÁ



6

16

TEORIE ZMĚNY?!



Příklad z Oslo

TEORIE ZMĚNY?! 
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Summary of 13 EU projects

https://www.dobramesta.cz/international-cooperation

TEORIE ZMĚNY?!

https://www.dobramesta.cz/international-cooperation
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My sami jsme se něco naučili

TEORIE ZMĚNY?!
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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

TEORIE ZMĚNY?!
PŘÍKLAD: 
KROK 3: DEFINUJTE CÍLOVÉ SKUPINY



A KOMU TÍM 
PROSPĚJETE?

TEORIE ZMĚNY?



12

16

TEORIE TYGRA!TEORIE ZMĚNY?
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Model čtyř stran - autor Friedemann Schulz von Thun

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

TEORIE TYGRA A TEORIE ZMĚNY?
KOLIK FAKTŮ JSTE USLYŠELI?

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


ALE STOP!

PŘIŠEL MALÝ VIRUS

Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Covid-19

„COVID-19 přepisuje dějiny, které se musejí projevit i v 

dopravě. Za dva týdny se v praxi ukázalo, co Plán 

udržitelného rozvoje Česká republika 2030 plánoval na 

10 let: práce z domova narostla, zvýšil se tlak na 

digitalizaci a internetovou gramotnost (spojení po 

internetu je pro řadu lidí jediným pojítkem), role 

solidarity a komunit na místní úrovni obrovsky posílila, 

zdraví jako zodpovědnost každého, veřejný prostor a 

bezpečnost proměnily svůj význam ... další nás teprve 

čekají.“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Covid-19
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A VŠE JE JINAK – JAKÁ ZMĚNA?

Zdroj: Blesk.cz

Víte, co je „spirála smrti“?

https://www.idnes.

cz/auto/zpravodajst

vi/kornavirus-

doprava-

obsluznost-

dopravni-podnik-

verejna-doprava-

autobus-tramvaj-

vlak-metro-mhd-

dpp.A200427_134

917_automoto_fdv
Zdroj: iDnes.cz

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/644518/prazska-doprava-v-dobe-koronaviru-lide-se-do-mhd-nehrnuli-radsi-jeli-autem-nebo-sli-po-svych.html12
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/kornavirus-doprava-obsluznost-dopravni-podnik-verejna-doprava-autobus-tramvaj-vlak-metro-mhd-dpp.A200427_134917_automoto_fdv
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/kornavirus-doprava-obsluznost-dopravni-podnik-verejna-doprava-autobus-tramvaj-vlak-metro-mhd-dpp.A200427_134917_automoto_fdv


16

16

A VŠE JE JINAK – JAKÁ ZMĚNA?
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A VŠE JE JINAK – JAKÁ ZMĚNA?



Obsah

● Předmluva 

● KROK 1: DEFINUJTE ROZSAH, CELKOVÉ CÍLE A ÚKOLY

● 2. krok

● 3. krok

● 4. krok

● 5. krok

● 6. krok

● 7. krok



1. KROK



1. KROK

● TÉMA: Dopravní infrastruktura, služby, design ulice

● KOMUNIKACE: Komunikační plán, patron, ambasadoři

● VIZE: Strategický plán

BUDEME HOVOŘIT 3 JAZYKY



21

16

VISON = PATRON

Více www.dobramesta.cz

http://www.dobramesta.cz/




NA CO SE PTÁME

2
3Více: https://www.akademiemobility.cz/fakta--cisla

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

JAK SE PTÁME

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


Obsah

● Předmluva - omluva

● 1. krok

● KROK 2: SHROMAŽĎUJTE VÝCHOZÍ ÚDAJE

● 3. krok

● 4. krok

● 5. krok

● 6. krok

● 7. krok
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Více: https://www.akademiemobility.cz/spolecenske-a-humanitni-vedy

Prostě ptáš se na člověka …

https://www.akademiemobility.cz/spolecenske-a-humanitni-vedy


Výchozí údaje, otázky

Projekt SEGMENT přináší následující soubor otázek, který pomáhá určit, co potřebují data, která 

plánujete 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 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?)



• Rovnoprávnost pro všechny uživatele dopravy

• Dočasné testování – nenákladné a rychlé

Reorganizace Georg-Schumann-Strass

Pilotní studie pro sběr dat



Výchozí údaje

Analýza 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



Doporučení 1

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, 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.
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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?!



Doporučení 2

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. 



Obsah

● Předmluva - omluva

● 1. krok

● 2. krok

● KROK 3: DEFINUJTE CÍLOVÉ SKUPINY

● 4. krok

● 5. krok

● 6. krok

● 7. krok
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Vypovídají průzkumy o všem?

CÍLOVÉ SKUPINY?
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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

CÍLOVÉ SKUPINY?
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CÍLOVÉ SKUPINY?

Can you see the resemblence with „7 

steps for a change“?

Source:

Cognitio-scan.cz

https://youtu.be/R2bhYzwERjo
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CÍLOVÉ SKUPINY?
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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

CÍLOVÉ SKUPINY?

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


Obsah

● Předmluva

● 1. krok

● 2. krok

● 3. krok

● KROK 4. KONRÉTNÍ AKTIVITY, NÁPADY, DISKUSE

● 5. krok – indikátory (můžete si vše spočítat, na to dnes není čas)

● 6. krok – monitoring samotné akce (na to dnes není čas)

● 7. krok – vyhodnocení (na to dnes není čas)



Obsah

KROK 4. KONRÉTNÍ AKTIVITY, NÁPADY, DISKUSE

● Celkový komunikační plán

● Projekt Metamorphosis

● CityChangers

● Jak se připravíme na Evropský týden mobility?

● Diskuse k výstavě

● Inspiromat



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



A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ

Celkový komunikační plán



Poznámka – web bez souvislostí nemá cenu

A TEĎ PÁR NÁMĚTŮ





Změny 

veřejného 

prostoru

Příležitostn

é otevření 

ulic

Výuka a 

vzdělávání
Posílení 

aktivní 

mobility

Místa 

krystalizace

Procesy 

plánování a 

propojení s 

principy  

SUMP

O čem bude řeč? Komunikace musí mít 

náplň, obsah



Tactical Urbanism in the Neighbourhood, ECOMM Uppsala 1 June 2018 Slide 20 

Proměna veřejných prostor na

místo pro život

DŮSLEDEK SUMP 2.0.



Tvořte prostředí přátelské pro děti

Cíle
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HOW WE TALK ABOUT PUBLIC SPACE

Otevírání, nebo uzavírání ulic?





Příklad z projektu METAMORPHOSIS



Příklad z projektu METAMORPHOSIS



Příklad z projektu METAMORPHOSIS



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/


CityChangers - to jsou lidé realizující změny

https://www.dobramesta.cz/novinky/1093/starosta-mesta-krnova---signatar-vyzvy-citychangers-2030

https://www.dobramesta.cz/novinky/1093/starosta-mesta-krnova---signatar-vyzvy-citychangers-2030


Citychangers hledá patrony

https://www.dobramesta.cz/novinky/1093/starosta-mesta-krnova---signatar-vyzvy-citychangers-2030

https://www.dobramesta.cz/novinky/1093/starosta-mesta-krnova---signatar-vyzvy-citychangers-2030


Citychangers hledá patrony
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http://citychangers.eu/

CITYCHANGERS - PROJEKTY

http://citychangers.eu/


A jak bylo řečeno úvodem

Komunikace potřebuje vizualizaci
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ZAČNĚME S PŘÍPRAVOU ETM 2020
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ZAČNĚME S PŘÍPRAVOU ETM 2020
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ZAČNĚME S PŘÍPRAVOU ETM 2020
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ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU ETM 2020
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ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU ETM 2020

Inspirujte se: Katalog opatření pro ETM

Katalog%20opatření%20pro%20ETM
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PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU, SPOLUPRACUJ S NÁMI NA JEJÍ PŘÍPRAVĚ

ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU KOMUNIKAČNÍCH 
NÁSTROJŮ



Komunikace = Jedinečnost měst



Komunikace = Jedinečnost měst



Komunikace = Jedinečnost měst

● Proč nevyužít místních zvyků? 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

SLAVNOSTI VÍNA



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:

DNES: 

město aut

1950: město dětí



● 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“.



Místo pro vaše nápady…


