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Úvod

Komunikace radnice  
s občany má smysl.

Komunikace s občany přináší efekty po více stránkách:

a) buduje sounáležitost občanů s městem, která má zásadní vliv i na jejich 
ekonomické a sociální chování, a tedy dlouhodobou udržitelnost života města

b) zvyšuje politickou stabilitu - čím jsou občané spokojenější se svým politickým 
vedením, tím více je možné přemýšlet o městě v dlouhodobých horizontech,

c) vyšší míra akceptace záměrů radnice bez předchozích konfliktů. 

Komunikace má vždy dvě úrovně:

a) průběžná komunikace – extenzivní a trvalá,
b) zapojení občanů do přípravy konkrétního rozhodnutí (koncepce nebo strategie, 

výstavba nového zařízení, přestavba a rekonstrukce veřejného prostoru, změna 
funkce a/nebo využívání městských zařízení apod.) – intenzivní a jednorázová. 

Obě úrovně se doplňují. Jedna bez druhé nefungují správně. Myslí-li to město se svou vstřícností obča-
nům vážně, vždy musí využívat obě dvě. 

Tato Strategie komunikace města Nepomuk s veřejností vznikla jako závěrečná aktivita v rámci projek-
tu „KOMPAS – komunikace a participace samozřejmostí“ financovaného grantem grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a dále z rozpočtu města Nepomuku. V úvodu tohoto projektu 
byla zpracována podrobná analýza dosavadních komunikačních nástrojů a způsobu zapojení veřejnos-
ti v Nepomuku do rozhodování radnice. Následovala úprava Nepomuckých novin, webu a facebooku 
jako průběžných komunikačních nástrojů a zároveň si město vyzkoušelo intenzivní zapojení veřejnosti 
do vybraného rozhodnutí. Všechny zkušenosti a informace nasbírané v průběhu ročního projektu pak 
byly zúročeny v této strategii.

V komunikační strategii odpovídají první dvě kapitoly výše naznačeným úrovním průběžné komunikace 
a zapojení do jednotlivých rozhodnutí, kapitola třetí pak je popisem čtyř vybraných technik, které může 
radnice v komunikaci s občany využít. 

Dobrou chuť!
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1. Průběžná komunikace 

Pro kvalitní komunikaci s veřejností je kvalitní informování základní podmínkou. Dostatečná infor-
movanost je klíčem k úspěchu. Lidé se často o veřejné dění nezajímají jenom proto, že o něm nic neví. 
Informace se proto poskytují nejen na žádost, ale přístupnou formou jsou také aktivně rozšiřovány. 

Pro nastavení průběžné komunikace s občany se nabízejí následující nástroje: 
a) poskytování informací na základě zákona
b) web města
c) Nepomucké noviny (dále též NN)– zpravodaj vydávaný městem a distribuovaný 

do poštovních schránek všech domácností (náklad 2.100 ks)
d) facebooková stránka spravovaná šéfredaktorem NN
e) stálé informační panely – podobně slouží i úřední deska MěÚ, která s ohledem 

na velikost města může plnit reálnou informační službu na rozdíl od měst větších, kde 
je její role výhradně formální a používá se téměř výhradně v elektronické podobě,

f) NIKA-TV – na principu teletextu lokální zpravodajský program, vysílající ve smyčce identický 
obsah, pro 21. století už nevhodný formát, navrhuje se zrušit nebo minimalizovat;

g) čtvrtletně nebo pololetně organizovaný „Café dialog“, při kterém se vedení města v pravidelný 
čas na pravidelném místě setkává s občany města k debatě nad aktuálními problémy, 

h) tradiční média – zejména lokální – Plzeňský deník a případně 
Klatovský deník, případně další, rádia, televize.

Všechny tyto nástroje město Nepomuk v současnosti již využívá.Základními nástroji průběžného infor-
mování jsou web, Nepomucké noviny a facebooková stránka. Jejich koordinaci zajišťuje redakční rada 
Nepomuckých novin, jejíchž jednání se pravidelně účastní rovněž místostarosta města. Ostatní komu-
nikační nástroje mají spíše doplňkovou funkci, byť Café dialog je jedinou průběžnou metodou, která je 
organizována výhradně za účelem přímé interakce s občany. 

Město udržuje a aktualizuje databázi aktivních občanů tak, aby je mohlo v případě potřeby cíleně oslo-
vit prostřednictvím elektronické komunikace. Registrace pro rozesílku sms zpráv je dostupná na webu 
města. Město udržuje rovněž databázi e-mailových kontaktů. 

Za základní nástroje informování občanů jsou redakčně odpovědní:
 — Web: šéfredaktor NN
 — Nepomucké noviny: šéfredaktor NN
 — Facebook: šéfredaktor NN

Využívání sociálních médií – facebookové stránky - pro informování a budování sounáležitosti s měs-
tem bylo zahájeno v projektu KOMPAS na podzim 2015. Ostatní informační nástroje. Web, Nepomucké 
Noviny a informační panely již v Nepomuku fungují delší dobu a osvědčily se. Café dialog je ve fázi zá-
měru a bude spuštěn nejspíše v roce 2016.
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1.1. Základní zásady informování veřejnosti

Při poskytování základních i doplňkových informací je zvláštní péče věnována následujícím zásadám:
 — délka informace – odpovědný redaktor (viz výše) zajistí rovnováhu mezi množstvím 

textu a množstvím sdělovaných informací. Každá informace má být zpracována 
tak, aby vyhovovala všem typům čtenářů, těm kteří jí věnují jednu minutu, těm 
kteří věnují tři minuty a konečně i těm, kteří si ji přečtou celou. Platí to především 
pro web, kde je možno zveřejňovat i velmi rozsáhlé a komplexní informace. Je 
nutno je strukturovat prostřednictvím odkazů na další podrobnosti. 

 — srozumitelnosti informace – vždy používáme jednoduchý jazyk, bez 
zbytečné odborné terminologie obvyklé v úředních dokumentech,

 — přehledné grafické úpravě – grafická úprava předávané 
informace musí napomáhat její srozumitelnosti,

 — přiměřenosti informace (délka, srozumitelnost, graf. úprava) cílové skupině – jinak 
musí být zpracována informace zaměřená na seniory, jinak na podnikatele. 

1.2. Poskytování informací podle zákona 

Všechny připravované materiály města, které podléhají ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění jsou veřejně přístupné. Informace týkající se životního prostředí 
se zpřístupňují na základě zákona č. 123/1998 Sb., právo na informace o životním prostředí, v platném 
znění. Na vyžádání se takové materiály poskytnou všem, kdo o ně projeví zájem. Nebudou poskytnuty 
pouze ty materiály, u kterých to zákon zakazuje. Pokud nemá dotazovaný orgán města požadovanou in-
formaci k dispozici, je povinen na tuto skutečnost žadatele upozornit s tím, že jej odkáže na orgán, který 
je schopen tuto informaci poskytnout. Všechny informace, které je město povinno poskytnout, zveřejňuje 
vyvěšením na úřední desce. Úřední deska je veřejně přístupná i mimo úřední hodiny úřadu města. 

1.3. Web města

Redakční dohled vykonává vždy: šéfredaktor Nepomuckých Novin. Redaktor spolupracuje s jednotlivými 
odbory MěÚ na zveřejňování potřebných informací. Za obsahovou správnost a aktuálnost zveřejňované 
informace, její rozsah a srozumitelnost zodpovídá vedoucí odboru, do jehož kompetence zveřejňovaná 
informace spadá. 

Webová stránka obsahuje přímý kanál zobrazující poslední pohyb na facebookové stránce. Webová stránka 
vždy obsahuje sekci „Napište nám…“ pro sběr neadresných podnětů od veřejnosti. 

Na webu mohou být snadno zveřejněny i rozsáhlé materiály, mapové podklady nebo celé studie k připra-
vovaným investičním akcím. Město toho aktivně využívá a publikuje co nejvíc dostupných podrobností. 
Záložka „investiční akce“ má prioritní postavení na homepage stránek.

 1.4. Nepomucké noviny

Městský zpravodaj je dle provedené analýzy nejdůležitějším nástrojem komunikace města s občany. 
Vydávání novin a práce redakční rady se řídí Statutem redakční rady ze dne 18. 6. 2015. 

Občané za prioritní považují následující informace:
a) Připravované investice
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b) Kulturní přehled
c) Usnesení rady – rozuměj, co radnice připravuje, na čem aktuálně pracuje
d) Praktické informace, informace z odborů (nové vzdělávací/informační rubriky)

Nepomucké noviny jsou tištěny jako částečně barevné periodikum. Na přelomu roku 2015 a 2016 byl 
proveden jejich kompletní redesign. Nově byly zavedeny profilové rubriky Zpráva – hlavní zpráva mě-
síce, Téma a Rozhovor. Jejich účelem je poskytnout odpovídající prostor významným a městotvorným 
událostem nebo skutečnostem. Tyto rubriky sdělují navenek, o čem vedení města s podporou úřadu pře-
mýšlí. Je otázkou, zda se Hlavní zpráva měsíce (sloupek) nemá později posunout k formátu podobnému 
standardní rubrice Editorial, nebo prostě standardnímu redakčnímu komentáři aktuálních městských 
nebo i regionálních a národních/světových událostí. 

Rubrika Téma - představení některého z projektů města, důraz na vizualizace, vždy obsahuje nějaký 
popis záměru, ale zároveň předává informaci o hodnotách, jimiž je daný projektový záměr. Kombinace 
zprávy a komentáře. Komentář obvykle vzniká na základě sdílených hodnot Nepomuckých novin a rad-
nice. Svým stylem se přibližuje redakčním komentářům velkých deníků nebo společenských časopisů 
aplikovaného na kontext Nepomuku. Záměry mohou být investiční i neinvestiční. Cílem je informovat 
o plánech a „pochlubit se“ na čem radnice právě pracuje, co připravuje nebo chystá, o čem přemýšlí 
a přitom daná věc má městotvorný charakter. „Téma“ je vždy stanoveno pro následující číslo měsíc pře-
dem na redakční radě, která schvaluje obsah aktuálního čísla k tisku. Nejméně polovina tiskové strany 
je vyhrazena obrazovému materiálu. Publikují se aktuální i historické fotky, srovnání, grafy, infografiky 
apod. Rubrika Téma je nejmodernější a nejprogresivnější část NN, podle toho je také rubrika graficky 
zpracována. Celkem rozsah nejméně 2 strany, podle potřeby i více. 

Rubrika Rozhovor – standardní nejméně dvoustránkový rozhovor s vybranou zajímavou osobností z měs-
ta: rodáci, co odešli atp., lidé z kulturní branže, sportovci, vedení významných místních organizací nebo 
firem. Podmínkou je obrazový materiál – obvykle celostránkové foto a další obrazový materiál. Redakční 
rada stanoví obvykle měsíc předem redaktora a osobnost k rozhovoru, pokud možno navazuje nějak 
na Téma (ale není podmínkou). Celkem rozsah cca 3 strany.

Závazný rozpis čísla:
Titulní strana (barva): Foto + náležitosti hlavičky, index/upoutávka na články
2. strana (barva): Zprávy/fotografie, Znak + text + tiráž, 
3. strana: Slovo starosty, Zprávy – hlavní zpráva měsíce (sloupek)
4. strana: Zprávy (radnice) 
5. strana: Tipy z radnice / Z jednání zastupitelstva a rady
6. strana: Zprávy (ostatní z města, ORP)
7. strana (barva): Zprávy (ostatní z města, ORP)
8. - 9. strana (barva str. 8): Téma k diskuzi – základní článek čísla, pokud možno 
foto na obálce koresponduje s tématem, 2–3 strany textu + vždy obrazový materiál, 
představují se rozvojové projekty města, významná témata, která radnice řeší. 
Jasný hlas radnice. Velkorysé prostorem i grafickým zpracováním.
10. strana: Krátké zprávy z regionu
11. - 14. strana: Krátké zprávy z regionu
15. strana: Okénko z nepomuckých kronik
16. – 17. strana (barva str. 17): ZŠ Nepomuk
18. - 21. strana (barva str. 18–20): Rozhovor měsíce + slušný obrazový materiál 
(nejméně 1 velká – nejlépe celostránková fotka/portrét + 1–2 fotky další - akce)
22. – 26. strana: Spolky, sport, počasí
27. strana: Kulturní servis
28. – 29. strana (barva str. 29):  Kulturní servis / Zveme vás
30. strana (barva): Foto měsíce / Nepomuk včera a dnes
31. strana: Společenská kronika / sudoku / báseň
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32. – 36. strana (barva str. 35, 36): Inzerce
Tučně – klíčové/profilové články čísla

1.5. Facebook

Sociální média vyžadují specifický přístup a postupem doby přebírají ve společnosti přehlcené infor-
macemi roli tradičních informačních a komunikačních kanálů. Vznikají studie, které zkoumají jejich 
chování a vývoj, řada odborníků mluví o konci tradičních médií. Zatím ale nebyl nalezen jasný recept, jak 
je plnohodnotně využít k předem stanoveným cílům. Přesto je jejich využití k moderní správě veřejných 
věcí největší výzvou a žádné město, které chce vstoupit do 21. století a zároveň změnit svou komunikační 
politiku nemá jinou možnost, než se pokusit sociální média využívat. 

Facebooková stránka „Nepomuk“ byla převzata od dřívějších správců v listopadu 2015. V březnu 2016 
měla 580 uživatelů, za dobu kdy je spravována městem se jejich počet zdvojnásobil. Počet odběratelů 
stránky zatím roste plynule a organicky (zhruba 15 nových odběratelů týdně). To lze považovat s ohle-
dem na obsah stránky za optimální vývoj. Cílem pro rok 2016 by mělo být získat 800 odběratelů (přátel, 
„Like“). Větší potenciál i v poměru k počtu obyvatel Nepomuku stránka nemá. Jde o ambiciózní, nicméně 
proveditelný cíl, díky kterému se s ohledem na lidnatost Nepomuka dostane na velmi slušný zásah místní 
populace, přestože řada odběratelů nebude místních. U Facebooku je nejvíce patrný trend zvyšujícího 
se využívání internetu v mobilních zařízeních. Vzhledem k firemní aplikaci na jeho využívání to pro 
správce neznamená o mnoho více než opatrnější práci s obrazovým materiálem a délkou textu, neboť je 
nejčastěji zobrazována na malých (nejčastěji 5palcových) displejích mobilních zařízení.

Za redakci odpovídá šéfredaktor NN.

Komunita odběratelů informací se buduje postupně a podléhá vlastním zákonitostem:
a) pravidelnost – základem je nejméně 1 zpráva za 3 dny, současnosti dodržováno;
b) stručnost – omezení na 140 znaků textu, které platí pro Twitter, je vhodné brát 

jako základ i pro další nástroje. Text přesahující 10 řádek nikdo číst nebude;
c) důraz na vizuální stránku (fotky, videa) – zajímavý obrázek nebo fotka udělají často mnohem 

větší službu než dlouhé rozklady. V současnosti se potvrzuje, že vizuálně zajímavé příspěvky 
mají dosah okolo 1.500 zobrazení, což je při populaci Nepomuku velmi slušné pokrytí. 

Facebook kanál je propojen se standardní webovou stránkou města. 

Prostřednictvím facebookové stránky se stručně replikují články z Nepomuckých novin, nejlépe těsně 
předtím než vyjde, jako „ochutnávka“. Dále se zprostředkovávají aktuální informace z jednání rady 
nebo zastupitelstva města, „horká témata“, aktuální informace z kultury, sporu nebo společnosti. Vtip 
a stručnost je klíčem k úspěchu. 

1.6. Café dialog

Setkání vedení města s občany v pravidelný čas a na pravidelném místě bez předem jasně stanoveného 
tématu. Slouží jako nástroj k přímé prezentaci záměrů města mimo formalizovaná jednání zastupitelstva 
a rady města. Slouží jako nástroj interakce mezi vedením města a občany, jehož účelem není dospět 
k řešení daného problému, ale sbírat podněty „z ulice“, na které pak může reagovat podrobnějším a so-
fistikovanějším zapojením veřejnosti do některého rozhodnutí nebo rovnou probíraný problém vyřešit. 

Café dialog je neformální. Metoda vychází z techniky „World Café“ popsané v kapitole 3.4. níže, nemá 
ale ambici přitáhnout velké množství lidí. Koná se pravidelně jako barometr městské nálady. 
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Café dialog se neobejde bez propagace. Upoutávka na akci musí být nejméně na webu města a facebookové 
stránce. Dále jsou vhodné plakáty na samotném místě konání a i jinde po městě. To vše nejméně měsíc 
předem. Bez propagace žádní lidé nedorazí a celá akce nemůže splnit svůj účel. 

Café dialog vždy zahájí starosta/místostarosta, který/á navodí nějaké téma, ke kterému by ho/jí zajímala 
reakce přítomných, ale zároveň výslovně připustí diskuzi i na jakákoliv témata. 

Café dialog má předem stanovený čas, který je účastníkům předem jasně sdělen a nepřetahuje se. 
Doporučujeme 90 min. Po jeho uplynutí se debata vždy ukončí s tím, že je možno obrátit se na vedení 
města obvyklým (písemným) způsobem s nějakým podnětem. 

Café dialog slouží k vzájemné výměně zkušeností a vzájemnému obohacování. 

Café dialog slouží rovněž ke sběru podnětů pro podrobnější zapojení veřejnosti do nějakého konkrétního 
rozhodnutí nebo sběru podnětů k již probíhajícím kauzám. 

Výstupy Café dialogu jsou vždy zveřejněny alespoň jako:
 — článek v Nepomuckých novinách
 — na webu města (s odkazem na facebookové stránce). 



9

2. Zapojení veřejnosti do jednotlivých rozhodnutí

2.1. Co je zapojování veřejnosti a k čemu slouží

Zapojování občanů do rozhodování je proces, který má za úkol informovat občany o činnosti vedení 
i úřadu města, optimalizovat rozhodování města a přispět k předcházení možných budoucích konfliktů 
tím, že se při přípravě rozhodnutí vychází ze širokého spektra názorů. 

Zapojování veřejnosti pomáhá občanům chápat rozhodnutí a opatření přijatá městem a zaměstnancům 
úřadu i voleným zástupcům přináší nové pohledy a nová řešení daného problému. Je nutno si uvědomit, 
že komunikace musí být vždy proces dvoustranný - kromě rozšiřování a poskytování informací je potřeba 
naslouchat názoru veřejnosti a používat k tomu odpovídající techniky. 

Jednotlivé postupy komunikace a zapojení veřejnosti do rozhodování se dělí podle toho, do jaké míry 
má veřejnost možnost ovlivňovat rozhodování. V tomto ohledu rozeznáváme následující úrovně:

1) úroveň: informování veřejnosti
2) úroveň: sběr podnětů, názorů a připomínek občanů
3) úroveň: konzultace s veřejností a zapracovávání připomínek 

občanů do rozhodování a plánování města
4) úroveň: zapojení občanů do formulace konkrétního plánu/

rozhodnutí, společné rozhodování s dotčenými občany
5) úroveň: přímá demokracie – předání práva rozhodnout zcela do rukou občanů.

Z hlediska komunikace s veřejností je při výběru vhodného postupu určujícím faktorem úroveň s jakou 
bude veřejnost do tohoto procesu zapojena. Vedení obce, které se rozhoduje o tom, zda využít účast 
veřejnosti, musí zvážit do jaké míry chce s veřejností spolupracovat a do jaké míry bude mít veřejnost 
možnost výsledné rozhodnutí/plán ovlivnit. Od tohoto rozhodnutí se bude odvíjet jak použitá technika 
zapojení veřejnosti tak časový harmonogram. Techniky spadající do 1 úrovně: informování veřejnosti 
a 2 úrovně: sběr podnětů, názorů a připomínek občanů jsou standardní součástí běžného fungování 
města. Zařazení komunikačních technik dalších úrovní závisí na rozhodnutí ke konkrétnímu význam-
nému záměru/strategii.

2.2. Skupina Participace 

Město Nepomuk ustaví skupinu Participace pod vedením místostarosty města. Dosud její funkci v zásadě 
plní neformální skupina skládající se z místostarosty, radního Mgr. Barocha, šéfredaktora NN Motejzíka 
a dalších ad hoc přizvaných osob. Podmínkou kontinuity práce je její větší formalizace a rozšíření členů. 
K datu zpracování této strategie není rozhodnuto, zda bude takto ponechána nebo bude ustavena zvlášť. 

Skupina Participace:
a) rozhoduje každoročně o tématu/rozhodnutí/koncepci do níž bude zapojena veřejnost 

technikami níže,  
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b) koordinuje proces zapojení veřejnosti ve zvoleném tématu, resp. koordinuje 
jednotlivé vybrané techniky, tak aby se vzájemně doplňovaly a podporovaly. 

Skupina Participace pracuje na základě podnětů jednotlivých odborů MěÚ nebo z rozhodování volených 
orgánů města. Každá větší investiční akce nebo významnější koncepční rozhodnutí, které ovlivní vzhled 
města, poskytování veřejných služeb nebo rozpočet města nebo v sobě má potenciál vyvolat výrazný 
nesouhlas veřejnosti si zaslouží proces zapojení veřejnosti. 

2.3. Kroky zapojení veřejnosti 

Pro efektivní komunikaci o konkrétním záměru je nezbytné: 
 — identifikovat dotčené skupiny obyvatel a vést s nimi průběžně dialog 

(se zvláště dotčenými a zainteresovanými skupinami veřejnosti je 
dobré využít širší portfolio komunikačních technik viz dále)

 — včas šířit základní informace, v době kdy jsou otevřeny 
ještě všechny možnosti/varianty rozhodnutí

 — zveřejnit všechny uvažované varianty
 — provést sběr, zveřejnění a vypořádání všech připomínek (případné 

nezapracování/nezohlednění připomínek musí být odůvodněno) 
 — informovat, kdo shromažďuje připomínky veřejnosti, po jakou dobu je možné se vyjádřit 

a jakým způsobem a kdo může podat další informace - a konečně, kdo bude rozhodovat 
 — informovat o termínu a místě konání akce, kde se bude připravované rozhodnutí projednávat 

nebo diskutovat (veřejné projednání, pracovní skupina, výstava, workshop atd.).

Komunikace o významných rozhodnutích probíhá kombinací různých nástrojů. Z nejvyšší vybrané a ze 
všech nižších úrovní zapojení veřejnosti je potřeba použít minimálně jednu techniku. 

Kroky nezbytné k naplánování komunikace s občany ke konkrétnímu problému/rozhodnutí:
1. krok: Určení cílové skupiny/skupin: Vybíráme z těch, kteří jsou rozhodnutím/plánem dotčeni, případ-
ně se mohou dotčeni cítit, rozhodnutí/plán se jich může dotknout přímo či nepřímo. Zvážíme jaká jsou 
specifika cílové skupiny (např. bydlí v konkrétní lokalitě, špatně se pohybují, často chodí do knihovny, 
chodí na aktiv do školy, cestují denně autobusem, atd.)

2. krok: Určení formy a způsobu předání informací: Jaké informační nástroje jsou vhodné pro kterou 
cílovou skupinu, tak aby byly informace co nejefektivněji předány. Jak mají být informace pro danou 
cílovou skupinu formulovány (rozsah, forma, graf. úprava)

3. krok: U každé cílové skupiny stanovit, co od jejích členů potřebujeme = rozhodnout úroveň zapojení 
do rozhodování:

a) jen je informovat, 
b) získat jejich připomínky – obecně k plánu/rozhodnutí (jak 

moc jsme ochotni plán/rozhodnutí změnit), 
c) vybrat variantu z předložených, 
d) spolu s nimi naplánovat nebo nechat občany rozhodnout 

4. krok: Vybrat vhodné techniky odpovídající úrovni zapojení do rozhodování a doplnit vhodnou infor-
mační kampaní. K vybraným technikám stanovit harmonogram a koordinovat s rozhodovacím/pláno-
vacím procesem: kdy bude potřeba rozhodování uzavřít, případně kdy bude potřeba uzavřít postupné 
kroky rozhodnutí tzn. do kdy je potřeba mít výstupy z jednání s občany. 

5. krok: vybrané techniky realizovat a průběžně kontrolovat, zda mají očekávaný dopad (např. monito-
rovat návštěvnost webové stránky) 
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3. Portfolio technik komunikace s občany 

Kapitola je zpracována na základě publikace: Návrat, P. a kol: Manuál participace, Jak zapojit veřejnost 
do plánování města, pracovní verze 21. října 2015, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 
2015, Praha. Celý dokument je dostupný na:

http://www.iprpraha.cz/manualparticipace

Manuál participace hlavního města Prahy vznikl na základě usnesení rady hlavního města, byl připraven 
městskou organizací odpovědnou za plánování a rozvoj a připomínkován jednotlivými městskými částmi 
a různými městem zřizovanými organizacemi. V současnosti jde v Česku o nejúplnější, nejsrozumitel-
nější a zároveň i nejnovější materiál popisující jednotlivé techniky zapojení veřejnosti do rozhodování 
a komunikace s občany včetně potřebného teoretického základu a východisek. 

Z celkem 22 popsaných technik zapojení veřejnosti jsme vybrali jen čtyři podle našeho názoru nejvíce 
relevantní pro situaci v Nepomuku a zároveň odpovídající velikosti města. Každý rozhodovací proces je 
jiný a vyžaduje jiné techniky, doporučujeme vybírat ze všech v manuálu popsaných.

3.1. Komunitní plánovací kancelář

Vhodná technika pro plánovací procesy:
 — Tvorba veřejného prostranství
 — Revitalizace brownfieldů
 — Revitalizace sídliště (nebo lokality)

Náročnost
Lidské zdroje: 2 a více zaměstnanců, podle počtu obyvatel a náročnosti revitalizace. Ideálně alespoň je-
den projektový manažer a jeden urbanista/architekt na částečný úvazek, doplněny o tým dobrovolníků 
z místní komunity. Záleží na tématu, kterému se bude komunitní plánovací kancelář věnovat a době, 
na kterou je zakládána, resp. po kterou bude fungovat.
Finanční a organizační náročnost: Vysoká
Doba trvání: příprava nejméně 6 měsíců, samotná akce trvá nejméně 6 měsíců až trvale, výsledky se 
zpracovávají průběžně 

Stručný popis
Komunitní plánovací kancelář je vhodná pro lokální plánovací aktivity rozsáhlých a/nebo dlouhodobých 
projektů. Kancelář funguje jako platforma soustřeďující všechny aktéry, participační plánovací aktivity 
a následný architektonický dohled. Proto je vhodné ji umístit přímo do daného území. Je efektivním 
nástrojem zejména v komunitách s nízkou kvalitou veřejného prostoru a v sociálně slabších oblastech. 
Tedy v místech, kde je potřeba dlouhodobé práce a zároveň zvyšování sociálního kapitálu. Pokusem, jak 
ustavit ve městech podobné kanceláře, které by se věnovaly rozvoji měst a obcí byl celostátní projekt SMO 
ČR „Meziobecní spolupráce“ financovaný z euro-zdrojů, který bude pokračovat i v období 2016–2020. 
Ještě více se posune k zakládání místních kanceláří, které budou poskytovat služby lidem přímo v místě. 
V kontextu Nepomuku je vzhledem k velikosti města vhodné tuto nebo mírně redukovanou techniku 
využít především pro řešení celoměstských témat např. při zpracování Programu rozvoje města; nejeví 
se jako vhodná pro menší lokality, části obce, jednotlivé brownfieldy nebo jednotlivé problémy. 
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Cílová skupina
Rezidenti dané oblasti a uživatelé území, zástupci škol, sportovních oddílů a kroužků, vlastníci a provo-
zovatele místních služeb, podnikatelé, zástupci občanských iniciativ a obecně prospěšných
subjektů.

Průběh
 — Pracovní skupina složena ze zástupců města, odborné a laické veřejnosti, 

místních subjektů občanského sektoru a místních podnikatelů navrhuje 
činnosti, funkce, pravomoci, povinnosti a umístění plánovací kanceláře.

 — Komunitní plánovací kanceláře funguji nejlépe, pokud jsou vedeny nezávislou 
organizací či (místním) spolkem. Město by mělo hrát podpůrnou roli. Pro 
umístění komunitní kanceláře je důležité najit vhodné prostory. 

 — Spolu s otevřením kanceláře je vhodné uspořádat několik souběžných akci, kde bude 
činnost kanceláře představena, propagována a vysvětlena její role občanům.

 — Organizace pravidelných „sezení s architektem“, kde mohou občané 
navrhovat své podněty a konzultovat svoje problémy.

 — Vytvoření projektového inkubátoru, nebo alespoň pravidelného „sezení s projektovým 
manažerem“ – cílem je pomoci rozvinout místní podnikatele nebo poskytovatele 
různých veřejných služeb nebo neziskové organizace (může jít o komerční, 
nebo i o sociální podnikání a služby pro komunitu – práce s mládeží, sociální 
začleňování, údržba veřejných ploch, správa veřejných ploch, sportovišť, atd.). 

 — Poradenství ohledně financování, fondů, grantů, pomoc při sestaveni 
business plánu a podpora při provozu podnikání. Pokud možno, poskytnout 
kancelářský prostor pro začínající podnikatele (start-up office).

Typ výstupů
 — Zpracována a průběžně aktualizována situační analýza (popis 

problémů a příležitostí, skladba obyvatel, aktivita, atd.)
 — Popis místní historie, současnosti a příležitosti (průběžná aktualizace)
 — Informace o místních organizacích (+ databáze kontaktů)
 — Produktové katalogy
 — Informace o pozemcích a nemovitostech, pasporty, informace 

o možnostech rozvoje, tématické nebo prostorové studie
 — Rozvojové koncepty a plány, stavební záměry

3.2. Plánovací víkend

Vhodná technika pro plánovací procesy:
 — Příprava Programu rozvoje města
 — Tvorba veřejného prostranství nebo územní studie
 — Revitalizace brownfieldů, sídliště nebo lokality
 — Rekonstrukce nebo přestavba významného zařízení 
 — Podstatná změna veřejné služby

Náročnost
Lidské zdroje: organizační tým bývá poměrně rozsáhlý 5–10 (i více) facilitátorů/moderátorů a členů 
podpůrného organizačního personálu. Přesný počet závisí na očekávaném počtu účastníků; 1 facilitá-
tor/moderátor zvládne efektivně pracovat se zhruba osmi-desetičlennou skupinou. Při velkém počtu 
účastníků je navíc potřeba organizační personál (usměrňuje toky účastníků, podává informace, zajišťuje 
catering apod.) 
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Finanční a organizační náročnost: vysoká
Doba trvání: příprava min. 3 měsíce, ideálně 6 měsíců; samotný plánovací víkend trvá obvykle 1–2 dny. 
Zpracování výsledků trvá 1 měsíc a více, podle povahy řešeného problému

Stručný popis
Plánovací víkend je vysoce efektivní metoda generování podnětů a zapojení široké veřejnosti do tvorby 
veřejných prostranství, zpracování územní studie, regulačního a strategického plánu, programu roz-
voje města, popř. jiného dokumentu zabývajícího se rozvojem malého až středně velkého území. Jde 
však o participační metodou náročnou na organizaci. Program plánovacího víkendu je velmi intenzivní 
a zpravidla trvá až 2 dny. O konáni plánovacího víkendu informujte v dostatečném předstihu přes soci-
ální media – facebookovou stránku, webové stránky a plakáty na místě záměru. Adresně pozvěte klíčové 
aktéry v území a zaměřte se na osobni vysvětlování významu a průběhu akce. Zajistěte inzerci akce v tisku, 
vylep plakátů a roznos letáků, případně tiskovou konferenci. Do propagace zapojte angažované občany, 
místní organizace a lokální média. Publikujte závěrečnou zprávu. Také nadále pravidelně informujte 
o plnění vytyčených cílů.

Cílová skupina 
Široká veřejnost

Klíčové charakteristiky
 — Diky zapojeni odborníků širokého okruhu profesí a činností plánovací víkend iniciuje 

interdisciplinární diskusi o řešeném území / problému. Mezi nimi by neměli chybět 
urbanisté, krajinní architekti, ekonomové, sociologové, sociální pracovníci, developeři, 
ekologové, zástupci občanské společnosti aj. Odborníci přitom mohou i nemusí být místní.

 — Předpokladem pro úspěšný plánovací víkend je kvalitní příprava trvající minimálně 
tři měsíce. Organizátor akce (samospráva, investor či občanská iniciativa) ustaví 
řídící skupinu, která bude zahrnovat zástupce samosprávy, opozice, občanské 
společnosti, podnikatelského sektoru a tematicky relevantní experty. 

 — Neméně důležitým faktorem je také zajištěni profesionálních facilitátorů. 
Vedeni procesu je přenecháno neutrálním osobám, které nejsou v řešeném 
místě přímo zainteresovány a nemohou zde tedy uplatňovat své zájmy. 
Neutralita facilitatorů je klíčová pro vytvoření atmosféry důvěry.

 — Velkou pozornost je třeba věnovat publicitě akce. Podrobné zmapování cílových skupin 
usnadní vhodné nastavení komunikační strategie, která zajisti účast co nejširšího spektra 
účastníků. K tomu, aby se o konání plánovacího víkendu dozvědělo co nejvíce lidí, pomůže 
spolupráce s lokálními občanskými sdruženími a angažovanými jednotlivci z řad obyvatel. 

 — Diky intenzivní spolupráci dochází k budování vztahů a posílení vzájemné důvěry.
 — Plánovací víkend umožňuje efektivní zapojeni všech cílových skupin. 

Vytvářená společná vize a představy o budoucnosti vznikají konsenzuálně 
a zvyšuji tak šanci na praktickou realizovatelnost záměrů. 

Průběh
Obvykle dvoudenní akce. 

Lidé nevydrží pracovat souvisle více než 4 hodiny v jednom dni. Aktivity a úkoly je nutno střídat. Pokud 
jde o plánování nějakého prostoru nebo lokality je vhodné zorganizovat přímo na místě procházku s ar-
chitekty v menších skupinách. Nutností je občerstvení. 

1.den: přivítání, harmonogram, práce v tématických skupinách dle zadání facilitárorů, procházka, spo-
lečné navrhování apod. 
2.den: úvodní shrnutí výsledků z předchozího dne a představení harmonogramu. Práce v tematických 
skupinách – rozpracování námětů. Závěrečná prezentace. 
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Žádoucí je plánovací víkend zakončit neformálně, např. piknikem, koncertem nebo divadelním 
představením.

Typ výstupů
 — Seznam plánovaných činnosti, které bezprostředně vyplývají z plánovacího 

víkendu, a to ve formě příspěvku v novinách, tiskové zprávy, výstavy apod.
 — Vznik pracovních skupin, které budou rozvíjet jednotlivé oblasti identifikované 

během setkání. Tyto skupiny budou o své činnosti pravidelně informovat.
 — Akční plán (pokud se jednalo o tvorbu strategického plánu, programu rozvoje města).
 — Náčrty návrhů změn plánovací dokumentace.

3.3. Sociologické šetření/průzkum

Vhodná technika pro plánovací procesy:
 — Příprava Programu rozvoje města
 — Příprava oborové koncepce města
 — Aktualizace územně analytických podkladů a pořízení Územního plánu 
 — Revitalizace brownfieldů nebo sídliště (lokality)
 — Příprava nového nebo podstatná změna stávajícího veřejného 

zařízení nebo veřejné služby (kulturní/sociální)

Náročnost 
Potřebné lidské zdroje: sociolog a terénní pracovníci (tazatelé). Počet účastníků techniky zaleží na typu 
šetření - od jednotlivců to mohou být až stovky.

Finanční a organizační náročnost: vysoká
Doba trvání: Příprava vyžaduje zhruba 2 měsíce, samotné trvání obvykle 2–6 měsíců. Zpracování výsledků 
ze šetření obvykle 2 měsíce. 

Stručný popis 
Při tvorbě strategických a plánovacích dokumentů jsou sociologická šetření vhodnou doplňující metodou 
mapující současnou situaci v území. Nemohou nahradit metody založené na mezilidském kontaktu (tj. 
obousměrné výměně informací), ale mohou je vhodně doplnit. Jeho základem je soubor otázek sesta-
vený tak, aby zjišťoval priority, potřeby a postoje obyvatel/uživatelů k daným problémům města podle 
jednotlivých témat. Sociologické šetření používá kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu nebo jejich 
kombinaci a aplikuje je podle požadovaných výstupů. Sociologické šetřeni většinou vyžaduje, aby je pro-
váděl externí expert. Tato potřeba vyplývá ze složitosti sestavení metod, nutnosti pracovat se statistickými 
programy a dobré znalosti statistiky. Protože se respondenti zapojují pouze pasivně, sociologické šetření 
není vhodnou metodou pro konzultaci vzniklých návrhů, nebo obecně participace založené na možnosti 
vzájemné komunikace. Sociologické šetření by nemělo respondentům předkládat návodné otázky, které 
by dávaly respondentům pocit, že formulují řešení dané problematiky (tedy že např. sestavuji strategický 
plán). Cílem je dát tázaným možnost poskytnout svůj vlastni vhled a názor na konkrétní oblasti rozvoje 
města nebo lokality. Pro úspěch sociologického šetření je potřeba ohlídat si kvalitu zpracovatelů socio-
logického šetřeni. Před výběrem, je nutné si vyžádat reference na daného zpracovatele.

Cílová skupina
Šetření se může zaměřit jak na reprezentativní vzorek obyvatel tak i specifické zájmové či demografické 
skupiny a zjištěni jejich konkrétních potřeb a očekáváni. 
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Kvalitativní šetřeni
 — Cílem kvalitativního šetřeni je získat vhled do dané problematiky, který umožni stanovit 

hlavní okruhy problémů města, stanovit obecné vize a pochopit názory a představy veřejnosti.
 — Kvalitativní typ šetření zkoumá téma na základě poznáni vnímáni reality 

a chápání sledovaného problému z pohledu obyvatel a uživatelů.
 — Mezi nejpoužívanější techniky patři rozhovory s obyvateli a uživateli dané lokality, nebo 

veřejné služby (např. formou focus groups) a dále v kombinaci s rozhovory s klíčovými aktéry 
strategického rozvoje – odborná veřejnost, odbory městského úřadu, podnikatele, NNO.

 — Výsledky kvalitativního šetřeni vytváří dobré podklady pro 
přípravu kvantitativního typu průzkumu. 

Kvantitativní šetření
 — Cílem kvantitativního průzkumu je získat data reprezentující určitou 

skupinu jedinců a jejich (statisticky reprezentativní) pohled na dané 
téma. Výsledky je možné prezentovat číselně a graficky.

 — Pro účely strategického plánování či plánování větších územních celků je vhodné využit 
kvantitativních metod s cílem potvrzení/ vyvracení hypotéz vzešlých z kvalitativního šetření.

 — Struktura vzorku pro kvantitativní šetřeni by měla co nejlépe odpovídat složení populace 
města nebo lokality, k čemuž obecně sklouží dvě metody – tzv. kvótni a náhodný výběr.

 — Korespondenční šetřeni jako nejužívanější metoda kvantitativního výzkumu má 
nevýhodu nízké návratnosti. Spolehlivějšími metodami jsou telefonická šetření 
a finančně náročnější, za to nejspolehlivější tzv. asistované vyplněni dotazníku.

Organizační tipy
 — Identifikujte, která témata (a podtémata) je potřeba prozkoumat sociologickým šetřením.
 — Zjistěte, která data již máte k dispozici (například ze Sčítání lidu, 

domů a bytů nebo od jiných organizací města/kraje/státu)
 — Sestavte plán (zadejte sestavení plánu externě) kvalitativního a kvantitativního 

šetření. Promyslete, jak se obě metodologie budou doplňovat.
 — Samotné dotazníky či rozhovory je vhodné sestavit se sociologem/ sociologickou agenturou, 

která má zkušenosti s průzkumy veřejného mínění a/nebo sociologickými šetřeními. 
 — Připravený dotazník nejprve otestujte a jeho vyhodnoceni opět konzultujte se sociologem. 

Ujistěte se, že cely tým se bude dotazovat a kódovat data stejným způsobem.
 — Promyslete, která data bude vhodné sbírat opakovaně a průběžně – tj. jestli se může 

sociologické šetřeni stát východiskem pro rutinní sběr indikátorů strategického rozvoje 
města, nebo lokality tak, aby bylo možné sledovat implementaci a plnění programu. V tomto 
případě je vhodné zvážit možnost tzv. omnibusového šetřeni1, které šetří čas a náklady.

Typ výstupů
 — Výstupem sociologického šetření je závěrečná zpráva (nebo soubor závěrečných zpráv), 

která slouží jako podklad pro další analýzu dané oblasti nebo problematiky.

1   Velké agentury konají zpravidla jednou měsíčně pro klienty průzkumy odpovědí na otázky, které se 
spojují od více klientů do jednoho šetření. Klient platí za každou položenou otázku zvlášť. Průzkum 
se vždy koná na reprezentativním vzorku dospělé populace v rozsahu cca 1000 lidí ve vybrané 
věkové škále podle požadavku klienta prostřednictvím profesionálních tazatelů. 
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3.4. World café

Vhodná technika pro plánovací procesy:
 — Příprava Programu rozvoje města 
 — Tvorba dalších politik a strategií města

Náročnost
Lidske zdroje: moderátoři témat, počet účastníků závisí od propagace a zvoleného tématu: 10–100 
Finanční a organizační náročnost: střední 
Doba trvání: Příprava min. 3 týdny, samotné trvání 1–1,5h, zpracování výsledků 2 týdny. 

Stručný popis
Základní charakteristikou metody World Café je její neformálnost a flexibilní struktura umožňující se-
tkání různorodé skupiny lidí a volně strukturovanou diskuzi. Cílem není dosažení konsensu, nýbrž ini-
ciování diskuze na předem definované téma a otevřený dialog založený na názorové rozdílnosti. Vhodné 
je využít tuto metodu také v situaci, kdy je cílem popsat problém z různých pohledů, pátrat po jeho pří-
činách a souvislostech. Diskutující se učí naslouchat druhým, sdílejí své zkušenosti a společně hledají 
odpovědi na položené otázky. Struktura World Café není pevně daná, lze ji tedy přizpůsobit potřebám 
organizátorů a řešenému tématu. Metodu lze aplikovat samostatně, ale je ji možné použít také jako 
doplňkovou metodu či jako součást většího procesu (např. Fórum o budoucnosti, Plánovací víkend). 
Klíčovou charakteristikou je intenzivní zapojení účastníků a jejich interakce.

Metoda není vhodná pro zapojeni široké veřejnosti. World Café je vhodnou metodou pro otevřeni dis-
kuze o koncepčních či strategických dokumentech, nehodí se naopak např. pro řešení specifického 
veřejného prostranství.

Cílová skupina
Aktéři zainteresovaní v daném tématu - neziskový sektor, podnikatelský sektor, veřejné instituce, profesní 
sdružení, odborná veřejnost. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se na danou akci přihlásí, má zájem o téma, 
chce sdělit vlastní názor a přispět svou zkušenosti. Omezení je pouze v počtu účastníků a velikosti prostoru.

Klíčové charakteristiky
 — Pro úspěšnost metody World Café je velmi důležité vytvořit neformální 

a přátelskou atmosféru, která napomůže otevřenému dialogu.
 — Prvním krokem je definování kontextu, na základě kterého se přistoupí k výběru 

zastřešujícího tématu World Café. Jakmile je určené hlavní téma, přichází 
na řadu výběr otázek návodných pro diskuzi u jednotlivých stolů.

 — Není nutné za každou cenu dojít ke konkrétním závěrům, cílům nebo plánům. 
Podstatou World Café je výměna názorů, síťování účastníků, interdisciplinární 
pohled na řešené téma a obohacení diskuze o nové zkušenosti.

 — Tím, že účastníci mezi stolky rotuji, přenášejí nově nabyté informace 
dalším a propojují původní i čerstvě získané pohledy s dalšími.

 — Metoda má edukativní přinos, zvyšuje schopnost porozumění a sdílení vědomostí.
 — Klíčové pro metodu World Café je určit téma a definovat otázky k diskuzi, které by měly 

odpovídat očekávanému složeni účastníků. Otázky by měly byt inspirativní, motivující až 
provokující. Fyzická organizace prostoru je velmi důležitá. Podmínkou úspěchu je, aby prostor 
působil vzdušně a útulně. Během akce může hrát příjemná klidná hudba, která neruší diskuzi.

 — Facilitátoři by měli dbát na rovnoměrné zapojení všech účastníků a účastnic do diskuze.
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Průběh
1) Přivítání, představení cílů setkání, prezentace tématu, otázek a metody.
2) Účastníci a účastnice jsou rozřazeny k jednotlivým stolům (po 4–6 lidech). Každý stolek se 

může po celou dobu věnovat jinému tématu, nebo jsou u všech pokládány stejné otázky.
3) Zúčastnění jsou vyzváni, aby své myšlenky zaznamenávali na papír a zanechali tak 

poznámky pro další účastníky a účastníce. Vybraný člen organizačního týmu zaznamenává 
závěry diskuze. Před koncem uplynuti časového limitu udělá stručné shrnutí.

4) Po uplynutí předem dané doby na diskusi (20–45 minut) následuje pokyn 
k přemístěni zúčastněných k dalším stolům (facilitátoři zůstávají).

5) Facilitátoři, kteří sedí stále u stejných stolků, seznámí nově příchozí s dosavadními výsledky 
u svého stanoviště, pak následuje další diskuzi otázka. V případě, že jsou stolky zaměřeny 
na různá témata, může se diskuze na stejné téma opakovat s nově příchozí skupinou. 

6) Body 3. – 6. se opakuji dle počtu otázek nebo témat.
7) Závěrečná společná prezentace klíčových sděleni od všech stolků.

Typ výstupů
Soupis závěrů je předán organizátorům a zpracován do výsledné zprávy.
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