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Děkuji vedoucímu své diplomové práce Mgr. Janu Sládkovi, Ph.D. za vedení této 

práce i za inspiraci během celého mého studia na Katedře sociologie FF UK. 

Dále děkuji Mgr. Evě Kyselé za cenné rady a coaching při psaní této diplomové 

práce a Mgr. Jaromíru Mazákovi za konzultaci k teoriím sociálních hnutí.  

  



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 18. 7. 2018      Bc. Kateřina Barešová 

 

  



ABSTRAKT 

V diplomové práci se věnuji procesu zapojení veřejnosti do projektů urbánní obnovy. Na 

základě dostupných teoretických konceptů občanské participace a sociálních hnutí, analyzuji 

tři případy angažovanosti místních občanských spolků v projektech urbánní obnovy 

v pražských městských částech. V případových studiích podrobně popisuji tři vybrané kauzy 

a analyzuji proces zapojení veřejnosti, jak ze strany úřadů městských částí, tak ze strany 

místních občanských spolků. Důraz je kladen na jedinečnost těchto konkrétních situací, 

avšak předloženo je i porovnání případů na základě předem zvolených kritérií. Součástí je 

také analýza zapojených občanských spolků. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis is devoted to the process of public involvement in urban renewal projects. 

Based on available citizen participation and social movement theoretical concepts I analyze 

three cases of local civic associations’ engagement in Prague municipal districts urban 

renewal projects. In case studies I describe thoroughly three selected cases and analyze the 

public involvement process, both by municipal authorities and local civic associations. The 

emphasis is on uniqueness of these specific cases, although even comparison of the cases 

based on preselected criteria is presented. Last but not least I made analysis of involved local 

civic associations. 
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ÚVOD 

Občanská participace v urbánním plánování se stala v posledních letech častou 

praktikou místních územních samospráv především ve velkoměstech. Ve velkoměstech již 

nemůže fungovat přímá komunikace politiků s občany jako v malých obcích, participace tak 

představuje vhodný nástroj na zprostředkování komunikace mezi vedením města či 

městských částí a občanů. Oblibu participačních jednání dokládá i zkušenost se zapojením 

veřejnosti do projektů urbánní obnovy i výstavby ve většině pražských městských částí1. 

Důvody stále častějšího zapojování veřejnosti do projektů urbánní obnovy mohou být různé. 

Motivace zapojit do rozhodování občany může vycházet přímo z radnice, ale i jako odpověď 

na tlak občanské společnosti v konkrétním projektu. Z posledního výzkumu CVVM (2018)2 

navíc vyšlo, že i občané považují možnost participace za důležitý moment moderní 

demokracie. Možnost účastnit se na rozhodování považuje 78 % občanů za naléhavou oblast 

jíž je potřeba se věnovat (pouze 16 % dotázaných pak uvedlo, že možnost účasti na 

rozhodování není naléhavá). To dokládá zcela jasný zájem české společnosti podílet se na 

tom, co se v jejich okolí děje3. 

Zájem o dění ve městech se projevuje také v množství občanských spolků, 

zabývajících se veřejným prostorem. To, že téma veřejného prostoru ve společnosti 

rezonuje, je dobře vidět i na oblibě nově vzniklého spolku Praha Sobě, které má jako jednu 

z hlavních programových priorit právě kvalitní veřejný prostor (Praha Sobě: Program, 2018). 

Tento spolek, který vznikl v půlce prosince 2017, má ke dni 5. 6. 2018 přes 9 000 sledujících 

na Facebooku a k tomu samému datu má skupina Praha Sobě komunita, která se zaměřuje 

na sbírání podpisů na podporu kandidatury do zastupitelstva magistrátu pro tuto organizaci, 

skoro 950 členů a petice přes 60 000 podpisů. Podpora spolku, který se chce v Praze 

primárně zabývat veřejným prostorem, je tedy veliká. 

Budeme-li se zabývat motivací politiků k zapojení veřejnosti do rozhodování, 

musíme zmínit, že ne vždy je tato snaha vnímána jako upřímná snaha o dialog s občany. 

Například švédská socioložka Tahvilzadeh (2015) poukazuje na to, že participace občanů 

                                                 
1 Informace pocházejí z rozpracované analýzy občanské participace v pražských městských částech 

zpracovávané Institutem plánování a rozvoje Prahy a z konzultace s Pavlou Pelčíkovou z kanceláře participace 

IPR. 
2 Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. Naše společnost 3.-15.2.2018, 1119 respondentů starších 15 let, osobní 

rozhovor 
3 Samozřejmě musíme vzít v potaz souvislost s aktuálně probíranou otázkou celostátních referend. Přesto se 

však zájem spolurozhodovat projevuje i na lokální úrovni v podobě občansko-participačních aktivit v oblasti 

urbánního plánování. 
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na rozhodování může sloužit k jiným než k deklarovaným účelům. Tahvilzadeh uvádí, že 

na motivaci politiků k participačnímu úsilí se lze dívat ze dvou různých perspektiv. V první, 

idealistické, vyzdvihuje možnou upřímnou snahu politiků o prohloubení demokracie a 

přiblížení se k občanům, v druhé, cynické, naopak poukazuje na to, že je možné participační 

projekty zneužít k pouhému generování legitimity a přesunutí odpovědnosti na občany 

za rozhodnutí, která by mohla narušit popularitu politiků.  

V obou případech však mluvíme o iniciativě, respektive rozhodnutí o zapojení 

občanů, již na úrovni politické. V mé práci bych se chtěla zaměřit na proces, který předchází 

tomuto politickému rozhodnutí – tedy na tlak občanské společnosti, který byl vyvíjen na tři 

vybrané pražské radnice. Na základě tohoto tlaku totiž radnice pak často jednají. Síla 

občanských hnutí a spolků však nespočívá pouze ve schopnosti rozvést debatu o urbánním 

prostoru na politické úrovni. Místní hnutí a spolky dokáží také rozpohybovat dění na úrovni 

občanské. Vychází to z jejich podstaty, jelikož jejich legitimita verbalizovat zájmy občanů 

pramení z přímé podpory občanů a jejich zájmu o věc. V procesu občanské participace tak 

hrají dvojí úlohu – rozhýbávají debatu na úrovni politické a zároveň zprostředkovávají první 

krok k zajištění úspěšného participačního úsilí.  

Vycházím z několika jednoduchých tvrzení, které dokládají pozitivní vztah činnosti 

spolků na kvalitu občanské participace na projektu. Prvním je, že participace je ze své 

podstaty dobrovolná. Nelze přimět nikoho kdo nebude chtít, aby se participačního jednání 

účastnil. Zároveň participace předpokládá zájem participujících osob o řešený prostor a 

určitou znalost problematiky tohoto místa. Bez znalosti této problematiky nebude účast 

takového člověka na jednání ničemu platná. Je tedy potřeba vzbudit v lokální společnosti 

zájem o řešený prostor a zároveň vzdělat tuto společnost v možnostech, jak se lze řešeným 

prostorem zabývat a jaké možnosti nabízí. Pluralita zájmů je tedy v tomto případě více než 

přínosná. Zájmové či sousedské spolky pomáhají oba tyto momenty naplňovat, a kromě 

aktivizace společnosti přinášejí i cenný vzdělávací prvek ve variabilitě možností jakým 

směrem prostor rozvíjet. Občanské spolky navíc poskytují příležitost, jak organizovat a 

sdružovat zájmy obyvatel do zájmových skupin, které jsou pak lépe schopné verbalizovat i 

prosazovat své zájmy. Dalším předpokladem kvalitní participace je možnost všech těchto 

zájmových skupin se tohoto procesu zúčastnit. Předpokládáme-li, že žádné z těchto skupin 

není záměrně účast na takovém jednání znemožněna, je nutné se zabývat přístupem 

k informacím, respektive šířením informace o tom, že se v prostoru něco chystá. Jak je 

informace o plánované aktivitě v prostoru šířena a jestli bylo uděláno vše pro to, aby byly 
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do participace zapojeny všechny zájmové skupiny, je dalším ukazatelem kvalitního 

participačního jednání.  

Ve své práci chci popsat 3 vybrané projekty urbánní obnovy na území hlavního města 

Prahy, analyzovat tlak občanské společnosti na politické představitele městských částí a 

popsat rozdíly mezi těmito projekty z pohledu míry zapojení veřejnosti do projektů. 

Podmínky jednotlivých projektů urbánní obnovy jsou velmi různorodé. Proto byla vybrána 

technika vícečetné případové studie, která umožňuje popsat projekty v jejich jedinečnosti a 

komplexnosti a zároveň umožňuje určitou formu jejich komparace. V úvodní části práce se 

budu zabývat teoretickými východisky občanské participace v projektech urbánní obnovy a 

teoriemi sociálních hnutí. V empirické části pak přejdu k analýze případových studií se 

vzájemnou komparací a k analýze zapojených sociálních hnutí z hlediska teorie sociálních 

hnutí.   
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1. OBČANSKÁ PARTICIPACE V SOCIOLOGICKÉ TEORII4 

V článku Approaches to Participation in Urban Planning Theories se Raine 

Mäntysalo (2005) věnuje přístupům k občanské participaci v teoriích urbánního plánování. 

Tento článek je dobrou základní literaturou, která pomůže rychle se zorientovat v tom, jak 

bylo v minulosti i dnes v rámci urbánního plánování pojímáno zapojování veřejnosti 

do procesu designování veřejného prostoru.  

Mäntysalo prochází postupně 5 různých přístupů, do kterých zahrnuje vždy několik 

autorů najednou. Z článku není úplně jasné, jestli názvy teorií vycházejí z její vlastní 

interpretace nebo zda-li jsou tyto názvy oficiálními názvy ucelených teorií, kterým se autoři 

věnují. Z mého pohledu jde však o přístupy k občanské participaci a jejich interpretace 

autorkou, které vycházejí z jiných komplexnějších teorií, věnujících se jak urbánnímu 

plánování, tak teoriím sociální interakce a komunikace. 

První z teorií je Rational-comprehensive planning theory, kterou autorka datuje již 

k Augustu Comtovi, a která má základ v nehodnotícím přístupu a snaze o přiblížení se 

pomocí metod klasické vědy co nejblíže k „pravdě“. Základním předpokladem je, že vědění 

nikdy nebude úplné, ale cílem výzkumníka je sesbírat co nejvíce informací tak, aby 

se pravdě co nejvíce přiblížil. Na základě takového poznání by pak měl být výzkumník 

schopen vytvořit tzv. dlouhodobý master plán města, který bude přesně řídit budoucí vývoj 

města. Jelikož vychází Rational-comprehensive planning theory z metod klasických věd, 

master plány jsou vytvářeny na základě objektivně měřitelných faktorů, jako jsou změny 

v populaci a rozložení věkových skupin, hustota dopravy, velikost a vzdálenost služeb 

občanské vybavenosti, dispozice bytových domů ve vztahu ke slunečnímu světlu a větru a 

další. Na základě těchto faktorů byla místa ve městě rozdělena podle jednotlivých funkcí na 

funkce obytné, industriální, zeleň a dopravu. Na základě expertní evaluace těchto informací 

by pak výzkumník měl být schopen vytvořit expertní plán, který je v souladu s tzv. 

„veřejným zájmem“. V této teorii tedy není žádný prostor pro občanskou participaci a 

rozhodnutí jsou činěna na základě odosobněné nehodnotící expertizy vědce, který vychází 

z objektivně měřitelných parametrů města. I když je tato teorie z velké části překonaná, 

Mäntysalo poukazuje na to, že i v dnešní době často plánovači zaujímají k plánování tento 

                                                 
4 Tato část práce vychází z mé seminární práce Občanská participace v urbánním plánování, předmět Soudobé 

společnosti, akademický rok 2016/2017 – zimní semestr. 
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postoj, tedy že rozhodují pouze na základě objektivně měřitelných parametrů města a občany 

k plánování nepřizývají.  

V reakci na tuto teorii se objevuje Advocacy planning theory, která vychází 

z předpokladu, že v dnešní pluralistické společnosti neexistují objektivní hodnoty, které by 

reprezentovaly „veřejný zájem“ celé společnosti. Tato teorie tvrdí, že plánovač by proto měl 

vystupovat jako advokát mezi lokální vládou a dalšími zájmovými skupinami, které se 

zajímají o vývoj místní komunity. Zároveň by také měl sloužit jako „tlumočník“ těchto 

zájmů a „překladatel“ do jazyka plánovací expertízy. Mäntysalo (2005) však poukazuje na 

to, že tento „překlad“ není úplně neproblematický a může realitu značně poupravit. 

Plánovací expertíza s sebou nese vlastní hodnotový systém a zároveň tak i vlastní významy.  

Incrementalist planning theory se na rozdíl od svých dvou předchůdců začíná 

zaměřovat také na to, jak se vypořádat s rozmanitými či protichůdnými zájmy různých 

zájmových skupin a přichází s metodou „partisan mutual adjustment“. Zároveň vychází 

z předpokladu, a reaguje tak na Rational-comprehensive planning theory, že objektivní plné 

poznání pravdy není možné a snaha se k této pravdě přiblížit je velmi časově i 

administrativně náročná. Popírá tak koncept master plánů a doporučuje zaměřovat se 

na krátkodobé plánování, zaměřené na řešení menších oblastí. Jediný způsob, jak získat co 

nejvíce informací je podle Lindbloma zapojení co nejvíce zájmových skupin do rozhodování 

(Mäntysalo, 2005). Předpokladem je, že tyto skupiny budou mít protichůdné zájmy, a proto 

je cílem plánovače dosáhnout řešení, které bude ku prospěchu co nejvíce skupinám a ztrátu 

způsobí co nejmenšímu počtu, pokud možno nikomu. Kritici této teorie však poukazují na to, 

že tento přístup se snaží o dosažení řešení, aniž by se pokoušel o dohodu mezi zájmovými 

skupinami, respektive o řešení navzdory dohodě a úplně opomíjí dialog. Camille Cats (1979) 

toto nazvala „lose-lose game“. Zároveň v žádném případě negarantuje férový boj mezi 

skupinami, a tak je příliš snadné, aby bylo více pozornosti a tím pádem i větší vliv přisuzován 

skupinám, které jsou lépe organizované a mají zkušenosti s vyjednáváním (Mäntysalo, 

2005). 

V další části článku se pak autorka věnuje teoriím komunikace, které se dají 

vztáhnout k občanské participaci a zaměřují se především na problém nejednoznačnosti 

získávaných dat a jejich případnou zneužitelnost pro ovlivnění interpretace zamýšleným 

směrem. První je Communicative planning theory: planning as consensus-seeking, která 

vychází z teorií Jurgena Habermase (1984, 1987) a jeho termínů žitého světa a médií moci 

a peněz. Abychom se vyhnuli nejednoznačnosti, přichází Habermas s konceptem 

komunikativní racionality, která vychází z předpokladu, že se aktéři oprostí od médií moci 
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a peněz a budou vzájemně komunikovat podle kritérií výrokové pravdivosti, normativní 

spravedlnosti a subjektivní pravdomluvnosti (Habermas, 1984). Cílem je porozumění 

odlišným pohledům jednotlivých aktérů participace, který povede ke konsensu. Kritici však 

namítají, že teorie nadržuje aktérům s dobrými argumentačními schopnostmi a pohledy a 

zájmy, které lze špatně uchopit jako iracionální argumenty (například estetické zájmy), 

úplně přehlíží. Zároveň také prosazuje konsensus v každé situaci, což podle některých 

kritiků není možné (Mäntysalo, 2005). 

V reakci na to se tedy objevuje Communicative planning theory: planning as 

management of conflicts, která namítá, že v dnešní diferencované společnosti již není možné 

předpokládat, že společnost sdílí jeden žitý svět a tedy stejné základní hodnoty, na kterých 

by bylo možné stavět konsensus. Sdílené hodnoty nejsou výchozím bodem, ale naopak cílem 

dialogu, ke kterému během plánování dochází. Zároveň poukazuje na to, že plánovači 

výběrem participantů a výběrem informací, které budou sdílet a s kým, značně ovlivňují celý 

proces a mají velkou moc nad tím, jakým směrem se bude participace ubírat. Otázka je, jak 

tuto svou moc využijí, jestli k manipulaci, šíření bludů a cílené nesrozumitelnosti a 

tajnostem, anebo se pokusí podporovat dialog, navrhovat nové možnosti a překládat jazyk 

plánování do srozumitelné běžné řeči. Tato teorie také poukazuje na to, že i když není možné 

dosáhnout mezi rozdílnými skupinami konsensu, je možné dojít k dílčím dohodám, 

zabývajícím se malým segmentem řešeného problému. Od vyřešení jednoho dílčího bodu se 

pak můžeme posouvat dále, zaměřit se na bod další a postupně se tak dopracovat k vyřešení 

celého komplexního projektu. Zároveň je ale ponechán prostor pro rozhodovací neshody a 

odlišné názory, které však nebrání řešení celého projektu (Mäntysalo, 2005). 

Raine Mäntysalo ve svém článku představuje různé filosofické přístupy k participaci 

a k tomu, jak by měl plánovač k participaci přistupovat a jak nakládat s informacemi. 

Nabízené teorie představují celkem pěkná schémata, jak participace probíhá, avšak tato 

schémata jsou velmi obecná a hodně teoretická. Až na doporučení o zaměřování se na malé 

výseky řešených problémů nemluví o ničem konkrétním ve vztahu k procesu participace 

občanů na konkrétních projektech. Nerozvádí konkrétní techniky, jak určité aktéry vybírat, 

ani jak je oslovovat a ponechává tak tyto procesy čistě na nejlepším vědomí a svědomí 

plánovačů. 

Představované přístupy k občanské participaci na urbánním plánování v tomto 

článku pracují s aktéry participace, kteří jsou nějakým způsobem organizovaní a počítá se 

s nimi jako se skupinami aktérů. Zároveň se předpokládá, že se tito aktéři budou chtít 

plánování aktivně účastnit a že se oprostí od iracionálních projevů (Mäntysalo, 2005). 
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V článku od Jamese Q. Wilsona: Planning and Politics: Citizen Participation in 

Urban Renewal (1963) se však dotýkáme i toho, že se do participace zapojují i aktéři, kteří 

nejsou racionálními a konstruktivními účastníky procesu urbánního plánování, ale naopak 

můžou tento proces narušovat či podrývat, případně nemají vůli se ho vůbec účastnit. Wilson 

se zabývá otázkou, zda-li je takové zapojení občanů vůbec možné a jak s ním nakládat, 

jelikož v některých případech je z politických důvodů nutné. Wilsonovo pojetí problému je 

od počátku velmi elitářské a kritické vůči kapacitám nižších sociálních tříd se do plánování 

vůbec zapojit. Některé argumenty se zdají být slabě podložené a poněkud příkré. To však 

může být v kontextu doby vzniku článku (60. léta 20. století) snáze obhajitelné, i když 

v dnešní době by si pravděpodobně již Wilson nemohl dovolit něco takového publikovat. 

Na druhou stranu však Wilson nemluví o (ne)schopnosti aktivně participovat 

na urbánním plánování jen u nižších sociálních tříd. V úvodu článku představuje případovou 

studii urbánní obnovy velmi specifické čtvrti v okolí Chicagské univerzity, kde se 

do projektu urbánní obnovy zapojila místní komunita, sestávající většinou z univerzitních 

profesorů a jejich rodin, obchodníků a profesionálů, kteří disponují vysokou vzdělaností a 

schopnostmi a kteří jsou velmi angažovaní v místní komunitě. Wilson tento participační 

projekt hodnotí jako velice povedený a úspěšný, přesto však naráží na malý dopad, který 

toto participační úsilí mělo na výslednou podobu projektu. Wilson poukazuje, že hlavní 

přínos tohoto participačního úsilí bylo víceméně jen vytvoření široké veřejné podpory 

navrhovaného řešení a že na podobě plánu se místní komunita podepsala jen velmi málo.  

Ve vztahu ke kritice, kterou Wilson směřuje na nízkopříjmové skupiny je potřeba si 

uvědomit, že Wilson pracuje s pojmem urban renewal, tedy urbánní obnova, a ne obecně 

s pojmem urbánní plánování. Urban renewal, jak sám Wilson (1963) přiznává5, 

byl především v 60. letech v USA spojen s bouráním a novou výstavbou, zaměřenou 

především na nízkopříjmové a zanedbané lokality. Místní obyvatelé se tehdy bouřili 

proti projektům urbánní obnovy hlavně z toho důvodu, že součástí těchto plánů bylo 

většinou bourání jejich domovů a tudíž i vyhnání těchto lidí z dané lokality. Není tedy 

překvapením, že takové projekty budili u místních obyvatel odpor a při snaze zapojit tyto 

aktéry do projektu plánovači naráželi na neochotu, emotivní a nekonstruktivní jednání a 

odmítání plánu jako takového.  

Wilson však poukazuje na to, že noví starostové již nespoléhají jen na podporu 

velkých politických stran, ze kterých pocházeli jejich předchůdci, ale musejí počítat 

                                                 
5 Silnou kritiku bourání a nové výstavby zpropagovala především kniha Jane Jacobs Death and Life of Great 

American Cities (1992), která rozpoutala debatu o necitlivém přístupu k urbánní obnově jako takové. 
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s podporou veřejnosti, od které získávají politickou podporu. Pro tyto starosty je tedy 

popularita u místních obyvatel města klíčová a z toho důvodu častěji přistupují k tomu, že 

se snaží místní obyvatele do plánování zapojovat, a to navzdory jejich negativnímu postoji. 

Dialog s veřejností, a tedy i participační projekty, jsou pro ně klíčové při snaze získat 

potřebnou podporu. 

Proto byly vytvořeny dva odlišné přístupy k tomu, jak tento odpor zvládat a přesto 

tyto obyvatele do participačního plánování zapojovat. Oba jsou založeny na vytvoření 

organizací, které působí jako jednotící prvek těchto obyvatel a tlumočí jejich zájmy. První 

je zaměřen na stimulaci negativních pocitů a strachů, které se snaží kapitalizovat, druhý 

naopak na pozitivní cíle, kterých mohou místní obyvatelé dosáhnout v případě, že se sdruží 

(Wilson, 1963). Teprve v této fázi je tedy možné se vůbec začít zabývat přístupy 

navrhovanými Raine Mäntysalo (2005), jelikož do té doby nevstupovali aktéři do participace 

jako organizované jednotky s vlastními cíli, nýbrž jako pouhý roztříštěný odpor.  

Wilsonův článek nemůžeme vzhledem k dobovému kontextu považovat za přínosný 

ve vztahu k popisu participace nízkopříjmových skupin (vzhledem k zaměření na proces 

drastické urbánní obnovy 60.let v USA), přesto však naráží na důležitý moment, a to je role 

obyvatel obecně v participačních projektech. Ta je v tomto přístupu (a pravděpodobně často 

i v současné realitě) zaměřená především na získání široké veřejné podpory urbánních plánů, 

než na snahu o získání názorů a aktivního zapojení místních obyvatel do plánování 

samotného (což Wilson víceméně považuje za nemožné). Zároveň Wilson naráží na různou 

schopnost různých skupin obyvatel se do urbánního plánování zapojovat a ukazuje, že 

především nízkopříjmové skupiny bývají z plánování často vylučovány. Někdy tak, že 

nejsou k plánování vůbec přizvány, někdy tím, že nejsou schopné tlumočit své zájmy. 

Důvody, proč se v současné době tak často přistupuje k participačním projektům, 

analyzuje Nazem Tahvilzadeh (2015) na příkladu švédského města Göteborg a jeho politiky 

dialogu s občany. Tahvilzadeh zkoumá motivy, které ve skutečnosti vedou politiky k tomu, 

aby se snažili občany do rozhodování zapojovat. Tahvilzadeh tvrdí, že město Göteborg je 

ideálním místem pro takovou analýzu, jelikož obecně se švédská vláda těší velké důvěře 

místních obyvatel a proto nemůže být skutečným důvodem to, že by snad politici chtěli 

zprůhlednit své vládnutí, či jak sami deklarují, prohloubit demokracii6. Dalšími 

deklarovanými cíli, které slibují participační projekty, jsou efektivnější služby, 

                                                 
6 Tento argument však považuji za velmi nepřesvědčivý. Dle mého názoru je naopak možná snaha o 

prohloubení demokracie v souladu s trendem švédského vládnutí, a nevylučuje jí tak, naopak ji potvrzuje. To 

však nepovažuji až za tolik důležité vzhledem ke zbytku článku, jelikož může případová studie města Göteborg 

i tak velmi pěkně ilustrovat, jak probíhá participace a k čemu slouží ve vyspělé demokratické zemi.  
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zplnomocnění a vzdělávání občanů jako politických aktérů a zároveň posílení vědomostních 

základů o tom, co stojí za politickými rozhodnutími, posílení sociálního kapitálu a vytvoření 

cesty k udržitelným městům (Tahvilzadeh, 2015). Tahvilzadeh (2015) však tvrdí, že ač se 

slovo participace stalo velice populárním právě kvůli těmto příslibům, realita je výrazně jiná 

a dochází k tomu, že bývá díky participačním projektům demokracie naopak omezována, 

nevede ke zvýšení efektivnosti služeb ani ke zplnomocnění občanů v politickém 

rozhodování (Tahvilzadeh, 2015). Podle Tahvilzadeh (2015) někteří kritici považují 

participační vládnutí pouze za rétorickou šarádu, kterou lokální politici často ani aktivně 

nepodporují a pouze tím plní legální požadavky, které nastavují vyšší struktury vlády 

na úrovni národních států či nadnárodních sdružení států jako je Evropská Unie. Tyto 

požadavky však nejsou nijak specifikované a proto dochází k velmi povrchní interpretaci a 

často opačným výsledkům, než jaké byly deklarované cíle (Tahvilzadeh, 2015).  

Na základě poupraveného modelu Arnsteinova „participačního schodiště“, který 

vytvořila Švédská asociace lokálních autorit a regionů (SALAR), tedy „SALAR stairway“, 

Lydén analyzuje 72 různých dialogů ve městě Göteborg a jejich rozložení na jednotlivé 

stupně tohoto schodiště (Tahvilzadeh, 2015). Výsledek je znázorněn v tabulce 1.1. Velmi 

nízká procenta na úrovni spolurozhodování a ovlivnění korespondují s tvrzením Wilsona 

(1963), že participačním zapojení občanů většinou na samotný projekt vliv nemá, a zároveň 

podporuje tezi Tahvilzadeh (2015), že participační úsilí slouží k jiným než k deklarovaným 

účelům.  
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Tabulka 1.1: Rozložení 72 dialogů ve městě Göteborg na „SALAR participační schodiště“ (Tahvilzadeh 

2015). 

Tahvilzadeh (2015) zároveň poukazuje i na to, že slabá míra standardizace 

participačních projektů v Göteborgu vedla k tomu, že městští úředníci hodnotili dialog jako 

neadekvátní, a to například i z toho důvodu, že nebyla zajištěna reprezentativita zkoumané 

populace (chyběli především ti s méně zdroji, tedy z nízko-příjmových skupin obyvatelstva). 

Možné motivy, které vedou městské funkcionáře k zavádění participačních praktik 

mohou být podle Tahvilzadeh (2015) jak snaha o prohlubování demokracie, tak zvyšování 

efektivity zaváděných politik skrz důkladnější prozkoumání názorů a potřeb občanů, ale 

zároveň také opatřování legitimity a sdílení odpovědnosti za zaváděná opatření. Tyto motivy 

hodnotí Tahvilzadeh (2015) ze dvou různých perspektiv, a to z perspektivy idealistické a 

perspektivy cynické. V první vyzdvihuje možnou upřímnou snahu politiků o prohloubení 

demokracie a přiblížení se k občanům, v druhé naopak poukazuje na to, že je možné 

participační projekty zneužít k pouhému generování legitimity a přesunutí odpovědnosti 

na občany za rozhodnutí, která by mohla narušit popularitu politiků.  

Tahvilzadeh se ve svém článku dotýká problému, že většina participačních pokusů, 

které proběhli ve městě Göteborg se soustředila na pasivní zapojení občanů do projektu a 

vliv na výslednou podobu plánu většinou participace neměla. Podobně se vyjadřuje Wilson, 

který přímo aktivní zapojení veřejnosti do plánování odmítá, respektive pochybuje o jeho 

možnosti. Oba autoři se ale soustředili pouze na to, jaký měla participace dopad 

na výslednou podobu projektu, respektive jestli a v jaké míře občané do plánování zasáhli. 

Ani jeden se však nezabývá technikami, jakými byli občané do participace zapojeni. James 

J. Glass však ve svém článku Citizen Participation in Planning: The Relationship Between 

Objectives and Techniques (2007) poukazuje na to, že výsledek participace je přímo odvislý 

od zvolené techniky, jakou jsou participanti vybráni a osloveni. Upozorňuje, že bývá často 



 18 

zvolena technika participace ještě předtím, než jsou ujasněny cíle, které mají být výsledkem 

participačního úsilí. Díky tomu se tak často plánovači i občané musejí potýkat se zklamáním 

z participačního úsilí, jelikož se ani jedna strana nedočká očekávaného výsledku. Plánovači 

se nedozví, co chtěli a občané nejsou vyslyšeni, jak by potřebovali. Výsledkem toho pak 

může být zklamání, na jehož základě obě strany ztratí v participaci důvěru. 

Glass (2007) rozděluje cíle participačních projektů na 5 různých kategorií – výměna 

informací, edukace, budování podpory, doplňující rozhodování a reprezentativní přínos. 

Do výměny informací zahrnuje Glass nestrukturované techniky občanské participace jako 

jsou například Drop-in centra nebo sousedská setkání. Tyto techniky jsou zaměřeny 

na výměnu informací s občany, a to především ve formě informování občanů o chystaném 

plánu. Jsou nejméně náročné na přípravu a organizaci a je nejvhodnější je iniciovat 

v prvopočátku plánování. Plánovači však mají velmi malou kontrolu toho, kdo participuje i 

kolik občanů se participace účastní. Zároveň také plánovač nemá kontrolu nad tím, jaký typ 

informace z této participační akce vznikne. Bez kontroly nad složením participujících je také 

samozřejmá jednorázovost setkání. Z toho důvodu není vhodné využívat nestrukturované 

participační techniky k jiným cílům než k pouhé výměně informací (Glass, 2007). 

Strukturované participační techniky se využívají k edukaci občanů či k budování 

podpory. Patří sem například technika občanských poradních komisí a občané jsou 

oslovováni s prosbou dlouhodobější participace. Zde již plánovač má určitou kontrolu 

nad tím, kdo se participace účastní a kolik občanů se účastní. Není však vhodné tyto techniky 

používat k informování veřejnosti, jelikož je oslovena jen malá část populace a zároveň není 

možné tyto techniky používat pro doplňující rozhodování nebo reprezentativní přínos, 

jelikož je kontrola toho, kdo participuje, stále příliš nízká (Glass, 2007). 

Nestrukturované a strukturované participační techniky, jejichž cílem je informační 

výměna, edukace či budování podpory, jsou techniky, které jsou zaměřené na zvyšování 

důvěry ve vládu a nekladou si za cíl získat od občanů vstupy, které by pomohly vylepšit 

plán, rozhodnutí či služby (Glass, 2007). Nenabízejí tak občanům aktivní zapojení 

do procesu plánování. Techniky, které toto umožňují spadají pod skupiny aktivních a 

pasivních procesů, jejichž cílem je doplňující rozhodování a reprezentativní přínos. V obou 

těchto kategoriích se soustředí techniky, které mají velmi dobře definovaný a specifikovaný 

postup. Plánovači mají kontrolu nad tím, kdo a kolik lidí participuje a zároveň určují i to, 

jaký typ informace bude výsledkem tohoto procesu. Rozdíl spočívá v tom, že v kategorii 

aktivních procesů se soustřeďují techniky, kdy participant přijde do přímého kontaktu 

s plánovači a zároveň se jedná o menší skupiny participantů. Pasivní procesy zahrnují 



 19 

techniky, kdy participant do přímého kontaktu s plánovači nepřijde a získaný typ informací 

je poněkud povrchnějšího rázu. Na druhou stranu je ale možné oslovit mnohem větší část 

populace a považovat získané informace za reprezentativní pro danou populaci (Glass, 

2007). Skupiny aktivních a pasivních procesů zahrnují techniky, které si kladou za cíl získat 

od občanů informace, které pomohou vylepšit plány a rozhodnutí a v tomto ohledu tedy 

získat aktivní „input“ od společnosti. Přehledný výčet technik ve vztahu k zamýšleným 

cílům je v tabulce 1.2. 

 

Tabulka 1.2: Cíle, techniky a záměry občanské participace (Glass, 2007). 

Dále Glass podrobně probírá 4 vybrané techniky ze všech čtyřech kategorií technik. 

Pro náš účel je však v tuto chvíli přínosnější zaměřit se obecněji na hlavní přínos Glassova 

článku. Ten spočívá vzhledem k mému vybranému tématu především v obecném zaměření 

na metodologicky různé možnosti přístupu k občanské participaci, které všichni ostatní 

zmínění autoři opomíjeli. Důležité je také rozlišení různých záměrů, které občanská 

participace může reálně mít. Toto rozdělení sice zmiňovali již předchozí probíraní autoři, 

všichni však především s určitým zklamáním nad tím, že většina participačních procesů 

slouží pouze k získání podpory již vymyšleným plánům a občanský přínos do podoby plánu 

je buď žádný nebo velmi malý. Glass jako první přichází s myšlenkou, že na vině nejsou 

možnosti občanské participace obecně, ale záleží na zvolené technice, přičemž techniky, 

které mají zajistit aktivní „input“ občanů, vyžadují výrazně větší míru expertních znalostí 

vedení i přípravy. Velice důležitý je také moment volby cílů participace a ujasnění si, 

s jakým záměrem k tomuto procesu vůbec přistupujeme. Jak upozorňuje Tahvilzadeh 

(2015), k občansko-participačním projektům se často přistupuje z důvodu nátlaku od výše 

postavených vládních orgánů. Jelikož však není legislativně specifikováno, jakým způsobem 

se má k participaci přistupovat, ani co má být jejím výsledkem, mají lokální orgány možnost 
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realizovat participaci s minimálním úsilím. Z toho důvodu pak nebývá tato praxe předem 

zcela promyšlená ani kvalitně realizovaná. 

V článku Citizen Participation in Planning: Climbing a Ladder? se Karel Maier 

(2001) zabývá otázkou občanské participace v České republice. Maier zdůrazňuje vliv 

komunistické politické minulosti a tvrdí, že vzhledem k autoritativní vládě, v jaké Češi 

po dobu 40 let žili, je silně pošramocená schopnost Čechů vnímat sami sebe jako aktéry, 

kteří mají vliv na rozhodování. Stejně tak je podle Maiera zdeformovaná i vláda samotná, 

která vidí sama sebe jako absolutistického vládce, který rozhoduje o osudu „poddaných“. 

Především pojem „plánování“ získal v postkomunistických zemích poněkud negativní 

konotace, jelikož si ho veřejnost spojuje s centrálním plánováním komunistické společnosti, 

které sice mělo velké cíle, ale dopady většinou minimální. Maier zdůrazňuje, že právě proto 

je v české společnosti potřeba začínat u malých a konkrétních projektů, na kterých lidé 

snadno a rychle uvidí výsledky participačního úsilí a uvědomí si, že reálně mohou něco 

ovlivnit. Zároveň je poněkud skeptický k zavádění participačních požadavků do legislativy, 

jelikož tvrdí, že jsou výsledky těchto jednání snadno manipulovatelné, což je podle něj 

v českém kontextu, jakožto teprve v rozvíjející se demokracii, především nebezpečné. Maier 

tak vlastně nabádá k ponechání participace na dobrovolnictví lokálních vlád a nevládních 

organizací. Podle Tahvilzadeh (2015) vede však legislativní neukotvenost participace 

k nesprávnému zacházení s touto technikou, což může mít za následek frustraci 

z neschopnosti získat potřebná data (na straně plánovačů), nebo být dostatečně vyslyšen (na 

straně občanů) (Glass, 2007). Otázkou tedy je, jestli se Maier nestaví k české politické scéně 

příliš nedůvěřivě, respektive, jestli se od dob napsání článku (2001) mnohé nezměnilo a 

česká politická scéna i společnost obecně demokraticky nevyspěla. Podle připomínek 

Tahvilzadeh a Glasse by totiž ukotvení participace a určitých regulativ její praxe 

v legislativě mohlo napomoci ke kvalitnějšímu zpracování na straně lokálních vlád. 

Sám Maier se ve svém článku k problému, že výsledky participace často 

neodpovídají očekáváním jak plánovačů (občané místo pomoci naopak „komplikují“ 

dokončení plánu), tak občanů (jejich podněty nemají na plán viditelný dopad), dostává. Ani 

Maier se však nezabývá technikou, jakou jsou participační procesy vedeny. 
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2.1.1. Občansko-participační praxe v České republice 

Vzhledem ke stále vzrůstající oblibě občanské participace, přistoupil Institut 

plánování a rozvoje Prahy k vydání přehledného Manuálu participace: Jak zapojit veřejnost 

do plánování města (IPR, 2016). V této studii celkem přehledně a poměrně obsáhle popisují 

co vše občanská participace představuje, jaké jsou metody participace, jaké má přínosy, ale 

i jaké jsou její limity. Manuál byl schválen Radou hlavního města Prahy, která zároveň 

doporučuje věcně příslušným odborům MHMP a organizacím zřizovaným hl. m. Prahou 

důsledné uplatňování pravidel uvedených v Manuálu participace7. 

Manuál participace je dle mého názoru velmi dobře zpracovaný a poskytuje velké 

množství metod, vhodných k využití v občansko-participačních jednáních. Ať už jsou 

důvody jakékoliv, realita je však taková, že ke složitějším metodám, které by poskytovali 

reprezentativní data, se ve většině případů nepřistupuje8. Podle Ing. arch. Petra 

Klápště, Ph.D., odborníka na participaci, ani reprezentativní data ve většině případů nejsou 

nutná (citace z přednášky, 22.3.2017). Odhlédneme-li od poměrně striktního termínu 

reprezentativita, nikdo nemůže rozporovat, že pro kvalitní participační jednání je potřeba 

zapojit do jednání všechny zájmové skupiny a nikoho záměrně, ale i neúmyslně nevyloučit 

(Mäntysalo, 2005). Víme již také, výsledek participačního jednání je přímo odvislý 

od zvolené techniky participace (Glass, 2007). Vzhledem k české praxi si však probereme 

pouze dvě z nejvíce využívaných technik participace, které jsou zároveň i nejméně náročné 

na přípravu – anketa, informační sousedské setkání a sousedské pracovní setkání9.  

Anketa jakožto nejméně náročná kvantitativní metoda se těší velké oblibě. Jde 

o nejméně náročnou formu kvantitativního šetření a slouží k získání základních 

jednoduchých informací o zkoumaném problému a měla by sloužit jako základní kámen 

pro další výzkum na dané téma. Její nevýhodu však je, že jde o techniku takzvaného 

účelového výběru (Dismann, 2002), kdy není kontrola nad tím, kdo na anketu odpovídá a 

zároveň je velmi ovlivněna způsobem její distribuce. V případě výzkumů k účelům 

urbánního plánování se používá několik metod sběru dat – ve formě papírové ankety jsou 

to: kontaktní místa, kde je možné anketu vyplnit a zároveň odevzdat, roznos do schránek 

obyvatel bydlících v okolí místa a následný sběr vyplněných anket v kontaktních místech či 

korespondenčně. V případě elektronické formy ankety se využívá inzerce s odkazem na 

                                                 
7 Rada hlavního města Prahy, usnesení č. 2908, ze dne 22.11.2016 
8 Informace pocházejí z rozpracované analýzy občanské participace v pražských městských částech 

zpracovávané Institutem plánování a rozvoje Prahy a z konzultace s Pavlou Pelčíkovou z kanceláře participace 

IPR. 
9 Další často využívanou technikou je například urbanistická procházka, která je však parametry, kterým se 

budeme věnovat, velmi podobná veřejnému setkání, a proto se jí dále nebudeme zabývat. 
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anketu na sociálních sítích, na webových stránkách, v místních tištěných či internetových 

médiích či roznos letáku s odkazem na anketu do schránek obyvatel, bydlících v okolí místa. 

Další, avšak nákladnější forma je dotazování s pomocí tazatele, a to nejčastěji 

na frekventovaných místech řešeného prostoru (formou papírového dotazníku, ale 

v poslední době nejčastěji elektronicky přes tablety). Často se používá i kombinace těchto 

metod sběru dat. Některé způsoby sběru dat vyžadují od respondentů větší aktivitu než jiné, 

obecně však můžeme říci, že anketu vyplní lidé, kteří mají o prostor větší zájem, vynaloží 

svůj čas a energii na aktivní zapojení do výzkumu, aniž by je k tomu někdo přímo vybízel. 

Respondenti ankety jsou tak více motivováni zájmem o dané téma než zbytek populace 

(Disman, 2002), což výrazně ovlivňuje výsledky ankety. Vzhledem k řešeného tématu 

občanské participace v projektech urbánní obnovy, které vyžaduje aktivní zájem a znalost 

prostoru, však nemůžeme označit tento limit jako příliš významný. Nebezpečím ankety je 

však možnost ovlivnit výsledky tak, že se do anketního šetření účelově zapojí jedna zájmová 

skupina, která převáží množstvím odpovědí ostatní zájmové skupiny, i když v realitě třeba 

silná být nemusí. Tomuto problému se výzkumníci snaží předejít například omezením počtu 

odpovědí z jedné IP adresy a následnou korekcí datového souboru či dalšími technikami. Je 

však vhodné doplnit anketní šetření i jinou formou analýzy a anketu využít jen k získání 

obecného povědomí o problému. Dalším limitem je samozřejmě i omezené množství otázek 

(tak aby anketa nebyla příliš dlouhá) a nutnost jednoduchosti zkoumaných témat. Anketa má 

tedy určitě své využití, je však potřeba si uvědomit její limity a respektovat, že jimi jsou 

výsledky značně ovlivněny. Způsob distribuce ankety a snaha o dosažení co nejširší možné 

odezvy jsou však základním předpokladem, kterým můžeme alespoň částečně omezit vliv 

nemožnosti kontroly výběrového souboru. 

Sousedské setkání, ať už informační či pracovní, je na první pohled další z méně 

náročných technik občanské participace. Jak rozvádí James Glass (2007) je však potřeba si 

ujasnit, s jakým cílem občany k setkání vyzýváme a tomu přizpůsobit obsah setkání 

i načasování. Zajištění přítomnosti všech zájmových skupin je však znovu základním 

předpokladem kvalitního veřejného setkání. Pokud je některá zájmová skupina z jednání 

úmyslně či neúmyslně vyřazena, nemůže toto setkání naplnit svůj účel vzájemné výměny 

informací (Glass, 2007). To je samozřejmě také velmi ovlivněno způsobem, jakým jsou 

občané o akci informováni. Informování co možná největším množstvím komunikačních 

kanálů může napomoci k zajištění přítomnosti všech zainteresovaných zájmových skupin. 

Tato technika zároveň vyžaduje velkou míru aktivity od samotných občanů a předpokládá 

tak jejich silný zájem a motivaci obětovat zpravidla několik hodin svého času, během nichž 
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se budou daným tématem zabývat. Jestliže u respondentů ankety můžeme říci, že jsou 

motivováni více než zbytek populace se daným tématem zabývat, u účastníků veřejného 

setkání to platí dvojnásobně.  

U obou nejčastěji využívaných technik se tedy potýkáme s problémem, že nelze 

kontrolovat výběrový soubor a zároveň předpokládají větší míru motivace respondentů se 

daným tématem zabývat.  
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1.2. TEORIE SOCIÁLNÍCH HNUTÍ 

Jak bylo řečeno, pro dva nejvíce užívané způsoby zapojení občanů do rozhodování 

v projektech urbánní obnovy jsou klíčové způsoby jejich informování o iniciativě v prostoru 

i o samotných participačních aktivitách, ale zároveň jejich motivovanost se tímto tématem 

zabývat. Nejsilnější motivace zabývat se daným prostorem může vycházet přímo z problému 

samotného (tzv. saliency) – například když bude ulice, po které denně chodím v tak špatném 

stavu, že si budu muset každý den čistit boty, budu mít větší zájem se zapojit do iniciativy, 

která se bude snažit tuto ulici opravit. Dále pokud se bude o tématu hodně mluvit, například 

v médiích anebo i mezi sousedy či známými, zájem o prostor také vzroste. Dalším 

motivátorem může být i upozornění, že daný prostor by mohl vypadat lépe – například někdo 

představí možnosti, jak opravit tuto ulici tak, že nejen že nebudu mít špinavé boty, ale 

zároveň přibydou lavičky k sezení, zeleň či třeba i parkovací místa. Místní sociální hnutí 

mohou být dobrým prostředníkem v komunikaci mezi radnicí a občany a tyto informace 

vzájemně zprostředkovávat, ale i přicházet s novými náměty. Jak říkají Goodwin a Jasper 

(2015): „Etablované politické strany a jejich lídři zřídkakdy pokládají ty nejzajímavější 

otázky nebo přicházejí s novými tématy: byrokracie se usadí a politikové tráví čas rutinními 

úkoly. Jsou to typicky hnutí mimo politický systém, která donutí ty uvnitř rozpoznat nové 

strachy a touhy.“. Zároveň sociální hnutí slouží jako organizační prvek jednotlivých 

obyvatel a pomáhá verbalizovat i prosazovat zájmy těchto lidí. Představují tak vhodný 

způsob, jak z jednotlivců vytvářet zájmové skupiny, které je pak snazší zapojit do procesů 

občansko-participačních aktivit (Wilson, 1963). 

V této práci budeme analyzovat občanská sdružení, zabývající se veřejným 

politickým aktivismem z hlediska teorie sociálních hnutí (podobně jako například 

Císař (2011)). Veřejný politický aktivismus slouží dle Císaře (2011) k obhajobě politických 

požadavků jinak, než účastí ve volbách a využívá k tomu organizované, kolektivní a veřejné 

strategie, jako jsou například demonstrace či petice. Císař rozlišuje 3 typy politického 

aktivismu – starý, nový a radikální. Z definice představené Císařem (2011) vycházejí naše 

studovaná sdružení jako organizace, pohybující se na pomezí nových a radikálních hnutí. 

I když velikostí a příjmy připomínají spíše hnutí radikální, zaměřením a způsobem 

prosazování svých zájmů spadají pod hnutí nová, což považuji za důležitější parametr. Císař 

(2011) dokazuje, že těžiště činnosti nových sociálních hnutí neleží ve veřejném kolektivním 

protestu, ale v politickém poradenství a lobování. Ze strategií veřejných kolektivních 

protestů však nejčastěji využívají demonstrace, performance a festivaly a petice. 
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Síla místních sociální hnutí ve vztahu k občanské participaci tkví dle mého názoru 

v osobních vztazích, které jsou schopné rozvíjet skrze komunitní aktivity. Osobní znalost 

místních obyvatel jakožto sousedů a přátel dovoluje místním spolkům nahlédnout do nálad 

(a do jisté míry i utvářet tyto nálady) lokální společnosti i do témat, které tuto společnost 

trápí či o která je zájem. Jakožto znalec lokálních poměrů pak může takové místní sociální 

hnutí být dobrým organizovaným tlumočníkem zájmů místní komunity a představovat tak 

důležitou zájmovou skupinu v jednáních s radnicí10. Zda se sociálnímu hnutí podaří prosadit 

své zájmy však závisí na větším množství okolností. Teorie sociálních hnutí se zabývají 

tímto tématem velmi obsáhle, já však představím pouze vybrané teorie, které jsou relevantní 

ve vztahu k občansko-participačním jednáním a zapojení sociálních hnutí do této 

problematiky. 

Starší teorie sociálních hnutí vycházejí z představy, že aktivizace společnosti vychází 

z pocitů křivdy a z deprivace (Mazák, 2016). Teorie mobilizace zdrojů vychází 

z předpokladu, že tyto pocity křivdy a deprivace jsou ve společnosti přítomny trvale a že je 

potřeba je jen nějakým způsobem organizovat a mobilizovat. Rozhodujícím faktorem, jestli 

sociální hnutí vznikne a bude úspěšné, je pak přístup ke zdrojům – lidskému kapitálu, 

financím, zařízení i legitimitě (McCarthy & Zald, 1977). Zároveň přístup k masovým 

médiím (McCarth & Zald, 2001) či platformám pro online mobilizaci (Eltantawy & Wiest, 

2011). Teorie mobilizace zdrojů dále tematizuje také profesionalizaci hnutí či 

konkurenci/spolupráci mezi organizacemi sociálního hnutí (Mazák, 2016), nám však bude 

vzhledem k řešeným projektům stačit, zaměříme-li se jen na přístup ke zdrojům.  

Teorie struktury politických příležitostí upozorňuje, že úspěch sociálních hnutí závisí 

také na vnějších, kontextuálních faktorech (Mazák, 2016). Podle McAdama (1996) je pro 

úspěch sociálního hnutí nutná mimo jiné otevřenost institucionálního politického systému a 

snížená stabilita postavení elit. Přitom otevřenost politických příležitostí můžeme zkoumat 

také pohledem aktérů, jelikož jak dokládají mnohé studie (Gamson, 1996; Kurzman, 1996; 

McAdam, 2001), nejsou to „objektivní“ politické příležitosti, které mají vliv na jednání 

aktivistických skupin, ale subjektivně vnímaná otevřenost politického systému (Císař, 

2011). Šířeji pojatá teorie politických příležitostí se pak zabývá v podstatě jakoukoliv vnější 

                                                 
10 Legálně uznávaný mandát zastupovat zájmy místní komunity získávají sociální hnutí skrze petice jakožto 

tzv. zmocněný zástupce veřejnosti. Dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

odstavec § 23/2: „Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním 

úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli 

nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně 

plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně 

jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce 

na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje.“ 
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výhodou, která je hnutí k dispozici a zvyšuje jeho šanci na úspěch (Jasper, 2011). Zároveň 

se mluví o tom, že úspěch hnutí je podmíněn i aktuálním způsobem veřejné debaty a 

naladěním veřejného mínění (např. Giugni, 2009). Hlavní přínos vzhledem k tématu 

diplomové práce však vidím v zaměření se na vnější politické příležitosti, které jsou hnutí 

k dispozici, tedy, že na kontextu, ve kterém se sociální hnutí pohybuje, záleží. Ani vysoká 

míra mobilizace nemusí hnutí zajistit úspěch, pokud nebude příznivá struktura politických 

příležitostí a naopak, nízká míra mobilizace může vést k dosažení cílů, pokud budou příznivé 

politické příležitosti (Kitschel, 1986). Zároveň musíme přihlédnout k subjektivnímu 

hodnocení otevřenosti politického systému samotnými aktéry. 

V současné individualizované společnosti pak nabývají stále větší význam digitální 

média, která umožňují šířit personalizovaný obsah (Bennett & Segerberg, 2012). Na rozpad 

tradičních forem sociálního kapitálu, formovaného skrze osobní setkávání, upozornil již 

Robert Putnam ve své knize Bowling Alone (2000). Bennet a Segerbergerová však 

upozorňují, že pokles členství v organizacích nevyústil v sociální apatii, ale s pomocí 

sociálních médií se naopak iniciativa a protesty šíří a získávají podporu u většího množství 

populace. Na příkladu několika velkých protestních akcí (např. Put People First, Occupy, a 

další) autoři dokládají, že skrze digitální média a personalizované zprávy se podařilo rozšířit 

ideu a podporu hnutí mnohem rychleji a k většímu množství lidí, než skrze tradiční formy 

sociální participace v hnutích, která fungují na základě členství a sdílení stejného 

světonázoru. Zaměření na konkrétní problém a zároveň jednoduchá hesla typu „we are the 

99 per cent“ umožňují ztotožnění velkého množství lidí a zároveň rychlé šíření skrze 

personalizované zprávy na sociálních médiích. Bennet a Segerbergerová (2012) zároveň 

ukazují, že radikálnější akce nemají tak velkou míru odezvy a sklízejí více kritiky. Podle 

Benneta a Segerbergerové (2012) si dnešní organizace nebudují svůj vztah k veřejnosti skrze 

členství, ale spíše skrze podporu, která jim umožnuje větší možnost osobní volby a vlastního 

vyjádření. Problémem však může být, když se volná interpretace tématu zvrhne v roztříštění 

tématu a hnutí tak ztratí svůj cíl. Na co však Bennett & Segerbergerová (2012) upozorňují 

především je nutnost jiného přístupu ke zkoumání sociálních hnutí, založených na tzv. 

konektivní akci, než jak se přistupovalo ke klasickým sociálním hnutím, založeným na 

kolektivní identitě a členské základně. 
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1.3. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI PRÁCE 

Podíváme-li se na představené teorie občanské participace v urbánním plánování a 

na teorie sociálních hnutí zevrubně a ve vztahu ke zkoumanému tématu, musíme 

vyzdvihnout několik momentů. 

Zaprvé v prvopočátku plánování je potřeba si ujasnit, s jakým cílem občany do 

plánování zapojujeme a tomu uzpůsobit jak zvolené techniky, tak načasování. Zároveň je 

potřeba si uvědomit, že to, jaké participanty k jednání přizveme, a jaké informace s nimi 

budeme sdílet, do značné míry ovlivňuje celý participační proces a potažmo i projekt 

revitalizace. Je také potřeba si uvědomit, že různé skupiny obyvatel mají různou schopnost 

se do plánování zapojovat, a proto je potřeba dávat velký pozor, aby nepřevážily názory 

zájmové skupiny, která má lepší vyjadřovací a přesvědčovací schopnosti. Na svědomí 

plánovačů zároveň leží odpovědnost za to, aby nebyla určitá zájmová skupina z jednání 

vyloučena (záměrně i nezáměrně), jelikož takové jednání pak postrádá legitimitu a vzbuzuje 

menší důvěru ze strany veřejnosti.  

Zároveň je potřeba uvědomit si sílu sociálních hnutí a jejich důležitost v celém 

procesu, jelikož mohou velmi dobře sloužit jako zástupci veřejnosti a verbalizovat i 

prosazovat zájmy občanů, kteří by jako jednotlivci měli v tomto procesu mnohem menší 

schopnost své zájmy prosazovat. V tomto ohledu je také důležité podívat se na schopnost 

takových sociálních hnutí tyto zájmy prosadit a zapojit se do plánovacího procesu. Sociální 

hnutí jsou ovlivněna přístupem ke zdrojům i vnějšími okolnostmi, jako je politické prostředí, 

ve kterém působí. Zároveň jsou jejich aktivity ovlivněny jejich vlastním subjektivním 

vnímání otevřenosti politického systému. 

Nezapomeňme také na specifika českého prostředí a nejvyužívanější techniky, které 

sice spadají do nestrukturovaných technik občanské participace (Glass, 2007), avšak při 

správném načasování i ujasnění cílů jak ze strany plánovačů, tak ze strany veřejnosti, mohou 

tyto techniky poskytnout velmi dobré informace oběma stranám.  

  



 28 

2. EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části své diplomové práce se budu zabývat třemi případovými studiemi 

občanské participace v projektech urbánní obnovy na územní hlavního města Prahy. 

Konkrétně se jedná o park Ladronka (projekt Plán pro Ladronku) v Praze 6, křižovatku ulic 

Kubelíkova a Ševčíkova (projekt Nárožíčko) v Praze 3 a Sídliště Ďáblice v Praze 8. Tyto 

případy jsem si do diplomové práce vybrala z několika důvodů. V první řadě jsem se chtěla 

zaměřit na projekty probíhající v pražských městských částech. Důvodem je nejen 

dostupnost, ale zároveň i možnost porovnat, jak se liší přístup jednotlivých městských částí 

k občanské participaci v projektech urbánní obnovy a ke spolupráci s místními občanskými 

iniciativami. Zároveň se ve všech těchto případech do projektu zapojili místní občanské 

spolky a iniciativy, které do značné míry ovlivnili příslušné projekty. Posledním, ale neméně 

podstatným důvodem pro vybrání těchto případů, byla i dobrá spolupráce a ochota 

poskytnout informace a data k potřebám zpracování této diplomové práce nejen ze strany 

spolků, ale i zástupců městských částí. Důležitým momentem je ale i to, že jde o projekty 

aktuální. To se na jednu stranu jeví jako negativum, jelikož projekty ještě nejsou ukončené 

a nejsme tak schopni zkoumat, do jaké míry se ve výsledku podařilo propsat názory a návrhy 

občanů do konečné podoby díla. Díky volbě právě probíhajících iniciativ a projektů však 

bylo možné nejen získat větší množství informací od respondentů, kteří mají informace 

k projektu v živé paměti, ale v některých případech se i zúčastnit veřejných setkání a 

zúčastněně pozorovat občanskou participaci na projektu. Vzhledem k zaměření diplomové 

práce na proces toho, jestli a jak se k zapojení občanů do projektů urbánní obnovy vůbec 

přistoupí, však neukončenost občansko-participačních jednání nepovažuji za 

problematickou.  

2.1. HYPOTÉZY EMPIRICKÉHO VÝZKUMU 

V empirické části výzkumu jsem pracovala s následující hypotézami, podle kterých 

je dle mého názoru možné zhodnotit tři vybrané případové studie občanské angažovanosti 

z hlediska snahy o zapojení všech zájmových skupin do občansko-participačních jednání. 

1. Pro vytvoření důvěry mezi zainteresovanými stranami v občansko-participačních 

jednáních je potřeba včasné šíření informace o záměru. 

2. Vysoká kontroverznost řešeného tématu přispívá k zájmu veřejnosti o dané téma, 

a zároveň tak zajistí vyšší zájem o participační jednání. 
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3. Z jednání nesmí být žádná ze zainteresovaných stran vyloučena, ať už záměrně, 

či nezáměrně. Neúčast významné zájmové skupiny na jednání znevažuje kvalitu 

participačního jednání a podrývá jeho smysl v očích ostatních zájmových skupin. 

4. Pro úspěšné participační jednání musí být všem stranám jasný jeho cíl. 

Nevyjasnění cíle participačního jednání vede ke zklamání jak ze strany 

organizátorů, tak ze strany participantů. 

5. Protestní akce místních občanských spolků přitahují pozornost veřejnosti i 

masových médií a napomáhají tak k šíření informace o iniciativě v prostoru. 

2.2. METODOLOGIE A SBĚR DAT 

2.2.1. Metoda případové studie 

Pro zhodnocení tří vybraných případů občanské angažovanosti v projektech urbánní 

obnovy byla vybrána technika případové studie. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti 

problému, kdy je potřeba popsat proces, je technika případové studie vhodnou metodou. 

Cílem výzkumu je zachytit složitost případu a popsat vztahy v jejich celistvosti (Hendl, 

2016). Zároveň však to, že do práce zahrnuji tři případové studie, umožňuje určitou formu 

porovnání těchto případů. Přesto je však nejdříve potřeba do hloubky popsat jednotlivé 

případy, tak aby další porovnávání neopomnělo složitost, komplexitu a kontextualitu 

každého jednotlivého případu.   

2.2.2. Kritéria hodnocení projektů 

Vybrané případové studie jsem se rozhodla hodnotit na základě čtyř kritérií. Kritéria 

byla vybrána tak, aby se na jejich základě dala zhodnotit validita informací získaných při 

občansko-participačních jednáních. Vzhledem k tomu, že ani v jednom z případů se 

nepřistoupilo k použití reprezentativních výzkumných šetření, hodnotím validitu občansko-

participačních jednání na základě toho, jestli se podařilo zajistit účast všech zájmových 

skupin na participačních akcích. Pro zajištění účasti všech zájmových skupin by bylo 

vhodné, aby zpracovatel participace přikročil k technikám network analýzy či jiné 

specializované techniky. Pro takovou analýzu však většinou nezbývá kapacita personální, 

finanční ani časová. Městské části to však mohou kompenzovat vlastní znalostí prostoru i 

zájmových skupin, působících na daném území, a zároveň dostatečnou informovaností 

veřejnosti jak o záměru, tak o participačních aktivitách. Navíc se často jedná o aktivity, 

vyžadující motivované respondenty. 
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Z toho důvodu jsem si vytvořila 4 kritéria hodnocení, díky nimž bude možné 

porovnat tři výše zmíněné studované případy z hlediska snahy o zajištění účasti všech 

zájmových skupin na občansko-participačních jednáních i motivace veřejnosti se tématem 

zabývat.  

1. Šíření informací o iniciativě v prostoru 

To zahrnuje šíření informací přes různé komunikační kanály, vydané články v médiích, 

vývěsky s informací o záměru přímo v řešeném prostoru, veřejné představení záměru, 

roznos informací o záměru do schránek obyvatel bydlících v okolí, šíření informací o záměru 

více stranami (spolky, radnice, místní podniky apod.) a fázi projektu, kdy byla veřejnost 

poprvé informována. 

2. Přitažlivost řešeného tématu / prostoru / záměru – tzv. saliency 

Kolik různých protichůdných zájmů se v prostoru objevuje? Zasahuje nové řešení do zájmů 

někoho jiného? Vylepší výrazně nové řešení pozici nějaké strany? Vydělá na tom některá ze 

stran (jakkoliv)? Zhorší výrazně nové řešení pozici nějaké strany? Jaký je současný stav 

prostoru? 

3. Aktivizace společnosti 

Vznikly v souvislosti s řešeným tématem nové spolky? Zapojili se do tématu stávající místní 

spolky? Proběhly nějaké protestní akce proti nebo pro záměr? Byli občané interpelovat na 

zastupitelstvu městské části? Psali občané dopisy/emaily adresované zástupcům městské 

části? Psali občané dopisy/emaily adresované zástupcům hlavního města Prahy? 

4. Šíření informací o participačních aktivitách 

To znamená šíření informací o participačních aktivitách přes různé komunikační kanály, 

vydané články v médiích, vývěsky s informací o participačních aktivitách přímo v 

řešeném prostoru, roznos informací o participaci do schránek obyvatel bydlících v okolí, 

šíření informací o participaci více stranami (spolky, radnice, místní podniky apod.) a 

vícestupňové participační jednání. 

 

Tato kritéria se do určité míry překrývají, přesto však představují způsob, jak 

částečně operacionalizovat toto téma a vytvořit hodnotící systém pro zhodnocení platnosti 

získaných informací při jednotlivých participačních jednáních. Naplněním všech těchto 

kritérií do nejvyšší možné míry by mělo být možné zajistit možnost účasti všech 

zainteresovaných stran na participačních jednáních a zmírnilo by to nedostatky spojené s 

nevyužíváním reprezentativních šetření. 
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Analýzu jednotlivých případů zároveň doplním o analýzu zapojených občanských 

spolků podle teorie sociálních hnutí. Podívat se na spolky optikou teorie sociálních hnutí 

považuji za důležité vzhledem k tomu, že kapacity i schopnosti spolků do značné míry 

ovlivňují jejich schopnost dosáhnout svého cíle (prosadit svůj záměr). 

2.2.3. Sběr dat 

Základem sběru dat o vybraných případech byly rozhovory pomocí návodu (Hendl, 

2016) se zástupci místních spolků a se zástupci radnice. V jednom případě proběhl rozhovor 

pomocí návodu také se zástupkyní agentury, která zajišťovala participační jednání pro daný 

projekt. V ostatních případech ještě projekt nedospěl do takové fáze, anebo byla participace 

provedena vlastními personálními zdroji radnice či spolku. Pro úvodní vhled do tématu 

občanské participace v Praze byl proveden také rozhovor pomocí návodu s Pavlou 

Pelčíkovou z Kanceláře participace Institutu plánování a rozvoje Prahy. 

Dalším podkladem pro analýzu případových studií pak byla analýza dokumentů, 

založená především na analýze výstupů médií, webových stánek a facebookových příspěvků 

spolků a městských částí. 

V neposlední řadě bylo zdrojem informací i zúčastněné pozorování, které je podle 

Hendla (2016) v kvalitativní analýze nezastupitelné. Na projektu Sídliště Ďáblice jsem se 

zúčastnila veřejného setkání s občany, které proběhlo v únoru 2018. V případě projektu Plán 

pro Ladronku jsem se zúčastnila veřejného pracovního setkání v lednu 2018 a veřejného 

představení výsledků participačních jednání a předběžného návrhu v dubnu 2018. Pouze 

v případové studii projektu Nárožíčko nebylo zúčastněné pozorování možné, jelikož 

poslední participační aktivita proběhla v květnu 2017, tedy ještě před započetím práce na 

této diplomové práci. Výpadek možnosti provést zúčastněné pozorování však částečně 

nahradil videozáznam (“Nárožíčko – sousedská klidová zóna”, 2018) z veřejného setkání, 

které poskytl sponzor projektu Nadace proměny Karla Komárka. 
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2.3. PŘÍPADOVÁ STUDIE LADRONKA 

2.3.1. Vývoj prostoru v čase 

Nejstarší zprávy o vinicích v místě současného volnočasového areálu Ladronka 

pocházejí už z poloviny 17. století, kdy vinice vlastnil baron Švihovský. Usedlost Ladronka 

však byla postavena koncem 17. století Filipem Ferdinandem de la Crone, zjednodušeně 

Lacrone, po kterém také nejspíš získala své jméno. Tato budova sloužila jako zájezdní 

hostinec až do 19. století a značně prosperovala těžíc ze své polohy na říšské silnici a poutní 

cestě propojující hradčanskou Loretu a klášter v Hájku u Unhoště. Po válečných událostech 

a bojích o rakouské dědictví byla Ladronka zničena, a i přesto, že po rozsáhlých opravách 

dále sloužila jako zájezdní hostinec, její prosperita upadala. V 18. století totiž byla postavena 

silnice mimo toto sídlo a odvedla tak největší ruch dál od hostince. V roce 1922 přešla 

Ladronka do vlastnictví města Prahy a hospodářské budovy byly upraveny na bydlení. 

Několik rodin zde bydlelo až do poloviny 20. století, kdy budova začala být využívána jako 

sklad Státního statku. Roku 1964 pak byla usedlost vyhlášena kulturní památkou (Popelová, 

2009), avšak dále jenom chátrala. Roku 1993 Ladronku obsadili squatteři s cílem vybudovat 

zde Autonomní kulturně sociální centrum. Následně zde fungovalo Centrum nekomerční 

kultury, které se zaměřovalo na prezentaci projektů alternativní a okrajové subkulturní 

scény, proslavené i mezi nezávislou subkulturní scénou v Evropě. Centrum fungovalo až do 

roku 2000, kdy byli squatteři vystěhováni a Ladronka zůstala na další dva roky prázdná a ve 

špatném stavu. V roce 2002 započala rekonstrukce celé usedlosti i přilehlého parku 

zajišťovaná Městskou částí Praha 6 ve spolupráci s Hlavním městem Praha. Tato 

rekonstrukce, později označovaná jako první etapa, byla dokončena roku 2005 („Příběh 

Usedlosti Ladronka“, 2018). Roku 2010 pak proběhla další část rekonstrukce (II. a III. 

etapa), která doplnila park Ladronka o další bruslařské dráhy, podjezd pod Kukulovou ulicí, 

vyhlídku a dílčí úpravy Usedlosti Ladronka a další možnosti sportovního vyžití jako nová 

beach volejbalová a fotbalová hřiště (Šalek, 2010).  

2.3.2. Uživatelé prostoru 

Areál volného času Ladronka se stal nejúspěšnějším bruslařským a volnočasovým 

areálem v Praze. Je vyhledávaným prostorem pro rodiny s dětmi i bruslaře a odehrává se na 

jeho území řada kulturních i sportovních akcí11. Z výzkumů, které si nechala Městská část 

                                                 
11 Martin Polách, místostarosta Prahy 6, veřejné pracovní setkání k projektu Plán pro Ladronku, ZŠ Pod 

Marjánkou, 16.1.2018. 
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Praha 6 zpracovat vychází, že v průměrný roční den12 navštíví park Ladronka zhruba 2000 

lidí (Týcová, 2017b). Sami výzkumníci však dodávají, že v nejvíce vytížených měsících 

(květen, červen) může návštěvnost dosahovat několikanásobně vyšších čísel13. Z pohledu 

intenzity aktivit jsou nejvíce zastoupeni běžci, bruslaři a chodci, ve výzkumu se však 

ukazuje, že většina návštěvníků neprovozuje v parku pouze jednu z činností, ale naopak ho 

využívá k více typům aktivit (Týcová, 2017a). To se může zdát na první pohled nepodstatné, 

z hlediska občanské participace na projektu jde ale o důležitý moment, jelikož tito lidé pak 

budou mít větší pochopení pro zájmy ostatních zájmových skupin. Z dalších výzkumů, 

zpracovaných pro Městskou část Praha 6 vyplývá, že návštěvníci parku nepocházejí pouze 

z bezprostředního okolí parku Ladronka, ale naopak jde o návštěvníky jak z celé Prahy, tak 

i z jejího okolí. (Urban Algorithmics, 2017). 

2.3.3. Klíčoví aktéři zapojení v kauze Ladronka – výběr respondentů 

V případu parku Ladronka máme 3 skupiny klíčových aktérů. Radnici městské části 

Praha 6, Břevnovské spolky a Agenturu Bieno, která následně dostala úkol zajistit občansko-

participační aktivity. V první fázi kauzy byl klíčovým aktérem za MČ Praha 6 Roman 

Mejstřík, který inicioval další fázi revitalizace parku Ladronka. Po představení první ankety 

s navrhovanými řešeními, kde občané tyto návrhy odmítli a po aktivní snaze břevnovských 

spolků tyto plány zablokovat se však do kauzy zapojuje starosta Ondřej Kolář a místostarosta 

Martin Polách a přebírá dohled nad nově vznikajícím občansko-participačním projektem 

Plán pro Ladronku. Jindřich Pinc, jako referent participace z úřadu MČ Praha 6, sice aktivně 

vstupuje do projektu až při vzniku projektu Plán pro Ladronku, avšak jako nepolitický 

zástupce městské části, který aktivně na projektu pracuje a vidí do pozadí vzniku projektu, 

byl vybrán jako nejvhodnější respondent do mého výzkumu.  

                                                 
12 Za takový den si výzkumníci vybrali dva dny v říjnu – 8. (neděle) a 11. (středa) října. Je však potřeba uvést, 

že v jeden z těchto dní lehce pršelo, což výzkumníci ve své zprávě nezatajují. Přesto však tato skutečnost 

musela mít velký dopad například na nižší intenzitu bruslařů na dráze. Bohužel však přesnější data nejsou 

k dispozici. 
13 Martin Křivohlávek, Agentura Bieno, veřejné pracovní setkání k projektu Plán pro Ladronku, ZŠ Pod 

Marjánkou, 16.1.2018 
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Obrázek 2.3.1: Klíčoví aktéři zapojení v kauze Ladronka – Radnice MČ Praha 6 (schéma vytvořeno 

v programu SimpleMind Lite) 

Zástupci místních občanských sdružení a spolků byli od první inciativy ze strany 

Radnice MČ Praha 6 na revitalizaci parku Ladronka velmi aktivní jak v šíření informací o 

iniciativě v prostoru, tak v šíření informací o participačních aktivitách, připravených 

městskou částí. Byli to zároveň oni, kteří aktivně vystoupili proti navrhovaným řešením a 

dožadovali se řádných participačních jednání s veřejností. V prostoru v okolí parku 

Ladronka a v případě této kauzy byli aktivní celkem 3 spolky – Pro Břevnov, Sdružení 

Tejnka a Zelený Břevnov. Vzhledem k mediální aktivitě spolku Pro Břevnov i iniciativě 

spolku i jedince v prvopočátku kauzy, byl vybrán jako zástupce spolků Michal Volf, člen 

spolku Pro Břevnov. Fakt, že byl vybrán pouze jeden zástupce ze všech tří spolků jako 

respondent do výzkumu zdůvodňuji tím, že spolky postupovali v této kauze koordinovaně. 

Dokládá to mimo jiné společná petice Ladronka pro všechny i fakt, že někteří lidé, jako 

například Marek Šálek, jsou aktivními členy více spolků. Břevnovské spolky a jejich 

zástupci zároveň získali mandát k zastupování místní veřejnosti skrze již zmiňovanou 

petici14.  

                                                 
14 Legálně uznávaný mandát zastupovat zájmy místní komunity získávají sociální hnutí skrze petice jakožto 

tzv. zmocněný zástupce veřejnosti. Dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

odstavec § 23/2: „Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním 

úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli 

nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně 

plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně 

jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce 

na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje.“ 
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Obrázek 2.3.2: Klíčoví aktéři zapojení v kauze Ladronka – břevnovské spolky (schéma vytvořeno v programu 

SimpleMind Lite) 

Agentura Bieno, specialista na participaci v projektech urbánní obnovy, byla 

k projektu přizvána až po oficiálním rozhodnutí o vytvoření projektu Plán pro Ladronku. 

Jakožto odborník na participaci jsou však autorem designu i realizace občansko-

participačních aktivit na projektu a zároveň nestranným pozorovatelem spolupráce zástupců 

městské části a zástupců občanských sdružení. Vzhledem k autorství několika zpráv 

z participačních aktivit i ochotě poskytnout rozhovor, byla jako zástupce Agentury Bieno 

vybrána Barbora Týcová.  

 

Obrázek 2.3.3: Klíčoví aktéři zapojení v kauze Ladronka – Agentura Bieno (schéma vytvořeno v programu 

SimpleMind Lite) 

2.3.4. Vývoj kauzy 

Jak již bylo řečeno, park Ladronka prošel několika etapami rekonstrukcí. Poslední 

větší rekonstrukce proběhla v roce 2010, kdy byla rozšířena bruslařská dráha, přidány další 

možnosti sportovního vyžití a došlo k dalším menším úpravám. Od té doby se však v parku 

z pohledu Michala Volfa, člena spolku Pro Břevnov, nic dalšího nedělo15. V roce 2016 však 

začala radnice projednávat možnosti dalšího rozšíření bruslařských drah, jelikož registrovala 

ze strany bruslařů upozornění na nebezpečný úsek bruslařské dráhy, kde je provoz veden 

obousměrně, a ze strany místních obyvatel, že se v parku nedá bezpečně procházet kvůli 

silnému provozu na bruslařské dráze16. Radní Mejstřík se proto rozhodl vypracovat ve 

spolupráci s architektonickou kanceláří Šafer Hájek Architekti17 návrhy na rozšíření 

bruslařské dráhy a doplnění mobiliáře v parku. Architektonická kancelář připravila 4 možné 

                                                 
15 Rozhovor s Michalem Volfem, členem spolku Pro Břevnov, 6.4.2018. 
16 Rozhovor s Jindřichem Pincem, referentem pro participaci na úřadu Městské části Praha 6, 8.3.2018 
17 Tato architektonická kancelář je autorem předchozích etap revitalizace Usedlosti Ladronka a celého 

volnočasového areálu Ladronka. 
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varianty řešení a radnice se rozhodla, že tyto návrhy nechá otestovat ve webové anketě, 

kterou inzerovala na webových stránkách městské části a v radničním časopise Šestka. 

Zároveň nechala roznést informační letáky s pozvánkou k vyjádření se v anketě do schránek 

obyvatel bydlících v okolí18. Anketa byla spuštěna začátkem dubna 2016. Pozvánka na 

vyplnění ankety se dostala také k občanům sdruženým v místních spolcích. Michal Volf, 

člen spolku Pro Břevnov, zareagoval ještě v dubnu 2016 na anketu otevřeným dopisem 

adresovaným starostovi, kde shrnuje názory obyvatel sdružených ve spolku Pro Břevnov a 

kde na jednu stranu děkuje radnici za zájem o park Ladronka, ale kritizuje formu, jakou byla 

anketa vytvořena i návrhy, které se tato anketa snaží otestovat (Volf, 2016). Apeluje přitom 

na radnici, aby přistoupila k regulérnímu občansko-participačnímu jednání, kde bude 

nejdříve zjišťovat potřeby uživatel, a až na základě toho navrhovat řešení. Na základě tohoto 

dopisu se pak starosta Ondřej Kolář a místostarosta Martin Polách rozhodli sejít se zástupci 

břevnovských spolků a vyslechnout si jejich názor. Později ještě proběhla druhá schůzka 

zástupců spolků se zástupci radnice, přesto však radnice přání spolků na veřejné projednání 

a další participační jednání dosud nevyslyšela. V prosinci 2016 pak spolek Pro Břevnov 

upozorňuje, že ještě nebyly vyhlášeny ani výsledky ankety, která proběhla v dubnu a květnu 

2016. V únoru 2017 radnice MČ Praha 6 konečně zveřejňuje výsledky ankety spolu s jejich 

písemným vysvětlením. Radnice uznává, že respondenti odmítli většinu návrhů 

zveřejněných v anketě, ale zároveň uvádí, že rozšíření bruslařské dráhy bude nejvhodnější 

v severní části parku při Tomanově ulici. Ankety se zúčastnilo 268 respondentů. Na toto 

vyjádření následně reaguje spolek Pro Břevnov, který na svém facebookovém profilu 

upozorňuje na desinterpretaci výsledků ankety radnicí, a především na to, že rozšíření 

bruslařské dráhy občané většinou hlasů odmítli. Radnice však ve svém zhodnocení ankety 

dále uvádí, že záměr bude dále diskutován s občany. Záměr Prahy 6 na revitalizaci Ladronky 

také poprvé zaznamenávají média a internetový deník Euro.cz, který stručně informuje o 

záměru městské části prodloužit bruslařskou dráhu podél Tomanovy ulice a doplnit vybavení 

parku o další WC, plácek pro výuku bruslení a další sportovní prvky, přičemž zmiňuje, že 

jde o výsledky ankety. V článku však nejsou žádné informace o protestu místních spolků 

proti rozšiřování bruslařských drah ani špatných výsledcích ankety, ve které se většina 

respondentů vyjádřila proti většině navrhovaných řešení. Následuje velký tlak ze strany 

spolků, které na svých facebookových i webových stránkách opakovaně upozorňují, že 

městská část ignoruje výsledky ankety a chystá se rozšiřovat bruslařské dráhy i proti přání 

místních občanů. Toho se nakonec chytá i deník Metro.cz, který článkem „Další rozšiřování 

                                                 
18 Rozhovor s Jindřichem Pincem, referentem pro participaci na úřadu Městské části Praha 6, 8.3.2018 
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areálu Ladronka. „Brusle ne,“ tvrdí spolky“ (Jaroševský, 2017) také upozorňuje na ignoraci 

výsledků ankety radnicí a boj místních spolků proti záměru radnice.  

Zároveň se spolek Pro Břevnov rozhoduje uspořádat v parku piknik s procházkou, 

kde chce upozornit místní na současné prvky v parku a získat podporu proti rozšíření 

bruslařské dráhy. Břevnovské spolky se také nakonec rozhodují vytvořit petici Ladronka pro 

všechny, pod kterou se kromě již tří dříve zmiňovaných spolků, podepisuje také Spolek 

Malovanka. S podporou místních podniků nakonec spolek získává 1300 podpisů pod petici, 

ve které požaduje upuštění od záměru na rozšíření bruslařské dráhy podél Tomanovy ulice 

a zároveň vypracování řádného participačního jednání s občany.  

 

Obrázek 2.3.4: Doprovodný obrázek petice Ladronka pro všechny znázorňující zeleně stávající bruslařskou 

dráhu a červeně plánované prodloužení podél Tomanovy ulice. 

[Zdroj: http://probrevnov.cz/2017/05/22/petice-ladronka-pro-vsechny/ k 18.7.2018] 

Přibližně za týden po spuštění petice pak radnice vyhlašuje termín veřejného setkání 

s občany na 14. 6. 2017, kde má být projednána proveditelnost jednosměrného provozu a 

dostavba dětského areálu na Ladronce. Břevnovské spolky poté ještě několikrát na veřejné 

setkání upozorňují a připomínají ho na svých facebookových stránkách. 

Na veřejné setkání, konané v Usedlosti Ladronka, přišlo podle vyjádření Jindřicha 

Pince a Michala Volfa přibližně 60 lidí. Setkali se zde zástupci spolků, radnice, České 

federace kolečkového bruslení a veřejnost. Dle Michala Volfa i Jindřicha Pince byli zástupci 

České federace kolečkového bruslení pozváni záměrně, aby podpořili návrhy radnice na 

rozšíření bruslařských drah. Jak se ale vyjádřil Michal Volf, argumenty těchto lidí zněly 

v porovnání s argumenty místních lidí směšně a nakonec byly přehlasováni. Spolek Pro 

Břevnov následně zhodnotil veřejné setkání jako úspěšné, jelikož se podařilo přimět radního 

Mejstříka, hlavního propagátora rozšíření bruslařské dráhy, že myšlenka prodloužit 

bruslařskou dráhu o úsek podél Tomanovy ulice je mrtvá. Zároveň zástupci radnice přislíbili 

vytvoření vícestupňového participačního procesu. 
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Následující týden byli zástupci spolků interpelovat na zastupitelstvu MČ Praha 6, 

kde měli za cíl pohlídat, že zástupci radnice dodrží svůj slib. Dle Michala Volfa to však 

možná ani nebylo nutné, jelikož získali podporu jak od některých opozičních politiků, tak 

od jednotlivců z koalice na zastupitelstvu MČ Praha 6. Výsledkem bylo, že zastupitelstvo 

schválilo dne 22. 6. 2017 usnesení, ve kterém říká, že bude upuštěno od rozšíření dráhy 

podél Tomanovy ulice, bude zajištěno vícestupňové participační jednání k budoucímu 

rozvoji Ladronky a zároveň se MČ Praha 6 bude snažit napravit nevýhodné majetkoprávní 

vztahy u pozemků při tenisových kurtech. Naplněním těchto bodů byl pověřen místostarosta 

Martin Polách. To vedlo k ustavení pracovní skupiny, najmutí Agentury Bieno jakožto 

zpracovatele participačních jednání a od září 2017 byla spuštěna práce na vícestupňovém 

participačním projektu Plán pro Ladronku. 



 39 

2.4. PŘÍPADOVÁ STUDIE SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

2.4.1. Vývoj prostoru v čase 

Sídliště Nové Ďáblice bylo vybudováno na základě vítězného návrhu 

v architektonické soutěži z roku 1962. Samotná výstavba pak probíhala v letech 1969-1980 

podle projektu V. Tučka, V. Hesse, J. Kulišťáka, V Leníčka, A. Pešty a A. Tenzera 

z Pražského projektového ústavu. Urbanistický soubor sídliště je velmi pečlivě rozvržen a 

obsahuje řadu prvků netypických a nadstandardních pro tehdejší výstavbu. Jádro sídliště 

představuje vrchol urbanistické tvorby obytných souborů 70. let 20. století (Hexner, 2007). 

Ač prošlo sídliště částečnou modernizací, ráz původního urbanistického konceptu zůstává 

zachován. Hodnotu sídlištního komplexu Ďáblice dokládá také zařazení mezi cenné a 

pozoruhodné urbanistické soubory docentem Michalem Hexnerem, inženýrem architektury 

v příloze Územně analytických podkladů hlavního města Prahy (2010). Docent Hexner 

(2007) zároveň hodnotí současnou podobu sídliště, která podle něj sice dostála určitých 

změn (zateplení fasád, barevné omítky domů apod.) avšak koncept původního sídliště 

zůstává zachován a modernizační procesy by měly respektovat původní hodnoty prostředí i 

architektury. 

 

Obrázek 2.4.1: Letecký pohled na sídliště Ďáblice v současném stavu. 

[Zdroj: https://www.krasnekobylisy.cz/ k 18.7.2018] 
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2.4.2. Uživatelé prostoru 

Architektonicky zdařilou podobu Sídliště Ďáblice, která představuje příjemný 

prostor pro život potvrzuje Eva Caková ze spolku Krásné Kobylisy19. Zároveň na Sídlišti 

Ďáblice žije obyvatelstvo s nejvyšším průměrným věkem (46,7 let) ze všech velkých 

pražských sídlišť (přesahujících 15 tisíc obyvatel) (Vávra, 2016). Věkové složení 

obyvatelstva na sídlišti Nové Ďáblice znázorňuje věková pyramida v grafu č.1. Vyšší míra 

zastoupení obyvatel ve věku 65+ (v roce 2011 to bylo 26, 8 % (Vávra, 2016)) upozorňuje na 

to, že komunikaci s veřejností (ať už ze strany spolků či radnice MČ Praha 8) je potřeba vést 

kanály, které jsou dostupné i staršímu obyvatelstvu. 

  

 

Graf 2.4.1: Věkové složení sídliště Nové Ďáblice (relativní hodnoty, v %) (Vávra, 2016). 

2.4.3. Klíčoví aktéři zapojení v kauze Sídliště Ďáblice – výběr respondentů 

Do případu Sídliště Ďáblice máme zapojeny 3 skupiny klíčových aktérů – radnici 

MČ Praha 8, spolek Krásné Kobylisy a realitní skupinu CPI Property Group. Od počátku 

záměru na novou výstavbu na sídlišti Ďáblice komunikovala developerská skupina CPI se 

starostou Romanem Petrusem a vnukem autora sídliště Ondřejem Tučkem. Zapojení 

Ondřeje Tučka značí důraz, kladený na zachování původního rázu sídliště a ocenění jeho 

architektonické hodnoty. Po prvním veřejném projednání záměru s veřejností a vzedmutí 

vlny nevole proti nové výstavbě ze strany místních však převzal záštitu nad komunikací 

                                                 
19 Rozhovor s Evou Cakovou, členkou spolku Krásné Kobylisy, 12.3.2018 
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s veřejností předseda Komise pro životní prostřední Vít Céza, který se již v minulosti 

angažoval v návrzích na revitalizaci veřejného prostoru v okolí metra Ládví, a proto byl 

vybrán jako respondent výzkumu. Na obrázku č. 4 jsou znázorněni zástupci MČ Praha 8 

v kauze Sídliště Ďáblice, mezi které je zahrnut i Ondřej Tuček, který sice pod MČ Praha 8 

nespadá, ale jakožto jejich spolupracovník na tomto projektu i spoluautor společných 

prohlášení byl zahrnut pod radnici. 

 

Obrázek 2.4.2: Klíčoví aktéři zapojení v kauze Sídliště Ďáblice – zástupci MČ Praha 8 (schéma vytvořeno 

v programu SimpleMind Lite) 

Spolek Krásné Kobylisy vznikl na základě veřejného představení záměru nové 

výstavby na sídlišti dne 14. 6. 2017. Jeho hlavním a dosud jediným cílem je zamezit nové 

výstavbě na sídlišti. Pořádá i sousedská setkání pro obyvatele sídliště Ďáblice, která mají za 

cíl zároveň informovat a mobilizovat místní společnost proti této výstavbě. Zakládající 

členové spolku Krásné Kobylisy se poprvé sešli krátce po prvním veřejném setkání, kdy byl 

představen záměr projektu a rozhodli se založit občanský spolek, který bude dále apelovat 

na zastupitelstvo MČ Praha 8 proti této výstavbě. V současné době je nejvíce mediálně 

známá členka spolku Jana Rozmarová, která byla však v poslední době velmi vytížená. Proto 

byla jako respondentka výzkumu vybrána Eva Caková, zakládající členka spolku Krásné 

Kobylisy a zároveň autorka prvního dopisu adresovaného zastupitelům MČ Praha 8. 

 



 42 

 

Obrázek 2.4.3: Klíčoví aktéři zapojení v kauze Sídliště Ďáblice – zástupci spolku Krásné Kobylisy (schéma 

vytvořeno v programu SimpleMind Lite) 

Do kauzy Sídliště Ďáblice neodmyslitelně patří také developerská skupina CPI 

Property Group. Díky jejich záměru na sídlišti Ďáblice vybudovat nové bytové domy vznikla 

celá kauza Sídliště Ďáblice. Další vývoj kauzy se však odehrává víceméně v komunikaci 

spolku Krásné Kobylisy a MČ Praha 8 a developer se drží od kauzy stranou. Proto jsme se 

rozhodli, že informace od developera postačí ve formě tiskového prohlášení, které developer 

vydal po představení záměru na veřejném projednání, ve kterém oznamuje, že projekt 

dočasně pozastavuje, a zároveň vyjádření ke kauze v pořadu Černé ovce.  

Dalším z aktérů v případu Sídliště Ďáblice je pak Magistrát hlavního města Prahy. 

Magistrát jakožto majitel některých pozemků pod chátrajícími budovami občanské 

vybavenosti, které mají být přestavěny na byty, vstupuje do kauzy jako jeden z klíčových 

aktérů. MČ Praha 8 však Magistrát požádala o svěření těchto pozemků do správy a bude tak 

zastupovat magistrát v jednání s firmou CPI. 

2.4.4. Vývoj kauzy 

Pro veřejnost byl představen záměr bytové výstavby na sídlišti Ďáblice 14. 6. 2017. 

Veřejné projednání záměru bylo organizováno investorem, společností CPI Property Group, 

za základě žádosti starosty MČ Praha 8 Romana Petruse. Záměr na přestavbu chátrajících 

objektů občanské vybavenosti na bytové domy s občanskou vybaveností byl již předtím 

prezentován starostovi Petrusovi, který si na jednání přizval architekta Ondřeje Tučka, 

vnuka původního autora sídliště20. Veřejnosti byl projekt představen jako revitalizace 

                                                 
20 V tuto chvíli se začínají informace různit, jelikož společnost CPI ve svém tiskovém prohlášení tvrdí, že 

radnice MČ Praha 8, konkrétně starosta Petrus, se vyjadřovala k nové výstavbě kladně. Starosta Petrus naopak 

tvrdí, že radnice MČ Praha 8 se od počátku stavěla proti zahušťování sídliště, a právě proto vyzvala společnost 

CPI, aby zorganizovala veřejné projednání. Kde leží pravda však bohužel nedokážeme zjistit. 
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chátrajících objektů a přínos pro místní občany, avšak vnímán tak veřejností nebyl. Dle 

vyjádření Evy Cakové i z reakcí radnice bylo patrné, že společnost CPI neočekávala tak 

velký veřejný ohlas, jaký veřejné projednání záměru vzbudilo. Do místnosti, kde se záměr 

měl projednávat, která byla kapacitně uzpůsobená pro cca 50 lidí, přišlo dle odhadu spolku 

Krásné Kobylisy přibližně 100-120 lidí. Starosta Petrus proto zúčastněným osobám slíbil, 

že se stane garantem toho, že společnost CPI svolá ještě jedno veřejné projednání, na kterém 

zopakuje prezentovaná fakta tak, aby mohli být veřejného projednání účastni všichni, kdo o 

to mají zájem. Několik dní pro prvním veřejném projednání pak vzniká spolek Krásné 

Kobylisy, který si stanovil jako hlavní cíl zamezit této plánované výstavbě na sídlišti Ďáblice 

a 3 dny po prvním veřejném projednání zasílá dopis zastupitelům MČ Praha 8, kde je vyzývá 

k tomu, aby této výstavbě zamezili a svolali řádné participační jednání k revitalizaci objektů 

občanské vybavenosti na sídlišti. Dne 21. 6. 2017 pak zastupitelstvo MČ Praha 8 schvaluje 

usnesení, ve kterém vyjadřuje zásadní nesouhlas s prezentovanou plánovanou výstavbou na 

sídlišti Ďáblice a ukládá starostovi Petrusovi, aby o tomto informoval investora a orgány 

hlavního města Prahy. Možná i jako reakci na negativní postoje veřejnosti a následně i 

zastupitelstva MČ Praha 8 se společnost CPI rozhoduje zrušit druhé plánované veřejné 

projednání návrhu, o čemž informuje starosta Petrus tak, že na webu MČ Praha 8 zveřejní 

printscreen emailu od Josefa Rabocha, zástupce společnosti CPI. 

  



 44 

 

Obrázek 2.4.4: Vizualizace návrhu na výstavbu vysokopodlažních budov v ulici Střelničná. Autor vizualizace 

– společnost CPI. 

[Zdroj: https://prazsky.denik.cz/galerie/dablicke-veze.html?photo=1&back=2067298790-2784-63 

k 18.7.2018] 

Spolek Krásné Kobylisy pak ještě v ten samý den spouští petici proti výstavbě 

vysokopodlažních obytných budov na sídlišti Ďáblice a za zachování původní urbanistické 

koncepce sídliště Ďáblice. Pod petici se k 7. 12. 2017 podepsalo celkem 6 588, což 

reprezentuje nadpoloviční (51 %) většinu plnoletých obyvatel sídliště („Je nás většina!“, 

2017).  

Dva dny po spuštění petice pak vydává společnost CPI Property Group tiskové 

prohlášení, ve kterém oznamuje dočasné pozastavení projektu z důvodu změny postoje MČ 

Praha 8. Společnost CPI v tiskovém prohlášení také uvádí, že projekt byl dlouhodobě 

konzultován se starostou Petrusem, a že starosta Petrus se vždy vyjadřoval k této plánované 

výstavbě kladně. Toto tvrzení následně starosta Petrus ve svém prohlášení vyvrací. 

Čtrnáct dní po veřejném setkání se kauzou začínají zabývat i média – o protestu 

místních občanů informuje internetový portál Euro.cz. V polovině července se objevuje 

zpráva, ve které Krásné Kobylisy upozorňují, že po sídlišti putuje petice, která má výstavbu 

podpořit a vypadá přitom podobně jako petice proti výstavbě. Varuje přitom místní občany, 

aby dávali velký pozor na to, jakou petici podepisují. 

V srpnu 2017 pak spolek Krásné Kobylisy pořádá dvě sousedská grilování, která 

mají podpořit sousedského ducha na sídlišti Ďáblice a upozornit na jedinečné prostředí, 

https://prazsky.denik.cz/galerie/dablicke-veze.html?photo=1&back=2067298790-2784-63
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jakým toto sídliště, podle jejich názoru, je. I přes tiskovou zprávu, ve které společnost CPI 

oznamuje pozastavení projektu, je v září 2017 podána společností CPI územní studie 

k posouzení magistrátu hlavního města Prahy. Proti tomuto postupu se následně ohrazuje 

MČ Praha 8 a vyzývá obyvatele, aby podávali připomínky k této územní studii na Magistrát. 

Magistrát hlavního města Prahy pak zveřejňuje usnesení zastupitelstva, ve kterém nesouhlasí 

s touto výstavbou na sídlišti Ďáblice. Magistrát zároveň vyzývá MČ Praha 8 k aktivnímu 

zapojení proti této plánované výstavbě. Mezitím spolek Krásné Kobylisy pořádá či 

spolupořádá další akce k upozornění na hodnoty místního prostředí a architektonickou 

hodnotu staveb. Atrium v ulici Tanvaldská, na jehož architektonickou hodnotu 

upozorňovala jedna z akcí, je však o 3 týdny později společností CPI zbouráno. Povolení 

k demolici přitom firma již koncem srpna získala od MČ, jelikož bylo atrium dle vyjádření 

statika v havarijním stavu. Informace se však k veřejnosti nedostala. O kauzu se zároveň 

začínají hojně zajímat i masová média. Případu si všímá dokonce pořad Černé ovce, který 

poskytuje rozhovor mimo jiné i s tiskovým mluvčím developera Janem Burianem. Ten zde 

prezentuje pozměněný návrh, kde byla částečně snížena výška některých budov a zároveň 

se kladně vyjadřuje k záměru opravdu tyto budovy postavit.  

V prosinci 2017 pak radnice zveřejňuje informaci o tom, že mezi zástupce bytových 

domů na sídlišti Ďáblice rozeslala emailem anketu, kde je žádá o vyjádření, jak se má radnice 

MČ postavit k nové výstavbě. V lednu 2018 pak spolek Krásné Kobylisy oznamuje, že se 

jim podařilo vytvořit společné prohlášení zástupců bytových domů na sídlišti Ďáblice, které 

se staví proti výstavbě nových bytových domů na sídlišti Ďáblice. Pod toto prohlášení 

připojilo svůj podpis 29 zástupců bytových domů, ve kterých žije drtivá většina obyvatel 

sídliště Ďáblice. 

Na 5. 2. 2018 svolává Magistrát hl. m. Prahy veřejné setkání do Kulturního domu 

Ládví, kde chce místním občanům představit nový Metropolitní plán. Prezentace v médiích 

i spolkem Krásné Kobylisy je ale taková, že to bude vhodná příležitost informovat se o 

postupu na projektu plánované výstavby společností CPI na sídlišti Ďáblice. Nejasný cíl 

celého veřejného setkání se projevuje i přímo na místě. Petra Kolínská, náměstkyně 

primátorky hl. m. Prahy hovoří o možnostech diskuze občanů, radnice a developera o 

budoucí podobě sídliště Ďáblice a přímo vyzývá MČ Praha 8, aby se do jednání aktivně 

zapojila. Starosta Petrus mluví o „boji proti developerovi“ a „bitvě“, která je čeká. Zástupci 

Institutu plánování a rozvoje Prahy se na setkání snaží prezentovat Metropolitní plán a jeho 

technické náležitosti. A veřejnost včetně zástupců spolku Krásné Kobylisy se domáhá 

konkrétních vyjádření k zamýšlené výstavbě. Špatně připravené setkání pak podtrhuje i fakt, 
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že nikdo nepozval zástupce společnosti CPI. Z následného rozhovoru s Vítem Cézou pak 

vyplývá, že setkání bylo akcí Magistrátu a MČ s ním neměla nic společného s tím, že cílem 

setkání byla prezentace Metropolitního plánu. O veřejném setkání a celé kauze následně 

hojně informují i masová média, včetně televize Prima. Vesměs ve všech zprávách je 

prezentována snaha jak místních občanů, tak radnice MČ Praha 8 i Magistrátu hl. m. Prahy 

zamezit plánům developera vystavět výškové budovy na sídlišti Ďáblice. 
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2.5. PŘÍPADOVÁ STUDIE NÁROŽÍČKO 

2.5.1. Vývoj prostoru v čase 

Křižovatka ulic Kubelíkova a Ševčíkova na pražském Žižkově se vyznačuje několika 

aspekty – architektonicky významnou stavbou Nemocnice na Žižkově, přechodem o délce 

23 metrů a domem s pečovatelskou službou ve vedlejší ulici Krásova. Současná Nemocnice 

na Žižkově byla postavena roku 1926 podle projektu Oldřicha Tyla, spoluautora Veletržního 

paláce. Tato funkcionalistická budova je významná mimo jiné netypickým kulatým rohem, 

který podtrhuje i chodník, stáčející se okolo této budovy (zároveň však také způsobuje, že 

přechod od nemocnice měří již zmiňovaných 23 m). Původně budova sloužila jako dům 

První ženské svobodárny a noclehárny, od roku 1994 je v ní však nemocnice specializující 

se především na následnou lůžkovou péči o pacienty. Dům s pečovatelskou službou v ulici 

Krásova pak obsahuje 68 garsoniér pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a pro rodiny s dětmi, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (“Dům s pečovatelskou službou”, 2018). 

Křižovatka ulic Kubelíkova a Ševčíkova se nachází v hustě zastavěné oblasti bez 

zeleně. Nejbližší zelená parková plocha a možnost posezení je přibližně 300 m od budovy 

nemocnice a 350 metrů od domu s pečovatelskou službou. 

 

Obrázek 2.5.1: Širší okolí řešeného prostoru, křižovatky ulic Kubelíkova a Ševčíkova. 

[Zdroj: https://www.google.com/maps k 18.7.2018, anotované autorkou] 
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2.5.2. Uživatelé prostoru 

Jak je patrné, díky nemocnici, specializující se na následnou lůžkovou péči o 

pacienty a domu s pečovatelskou službou, se v okolí křižovatky ulic Kubelíkova a Ševčíkova 

vyskytuje zvýšené množství osob se sníženou schopností pohybu. Zároveň je však také v 

okolí velké množství malých lokálních podniků, které přitahují okolní obyvatele (například 

kavárna přímo naproti nemocnici).  

2.5.3. Klíčoví aktéři zapojení v kauze Nárožíčko – výběr respondentů 

Projekt Nárožíčko vznikl z iniciativy skupiny osob sdruženým okolo festivalu Zažít 

město jinak – Bořivojka neziskové organizace Automat. Organizační skupina festivalu 

sdružená okolo Barbory Týcové je tvořena sousedy bydlícími na Žižkově, kteří hledali další 

možnost uplatnění v rámci místní sousedské komunity. I přes to, že nejsou oficiálně 

ustaveným spolkem v živnostenském rejstříku, začali si říkat Žižkovský spolek (kluků a 

holek), jehož užší jádro má 6 lidí. Organizačním prvkem je však Barbora Týcová. Zároveň 

je členkou spolku Marie Pokorná, architektka bydlící naproti Nemocnici na Žižkově, která 

přišla s nápadem na rozšíření chodníku a vytvoření klidové zóny před nemocnicí a zároveň 

byla schopná vytvořit návrhy, jakým způsobem by bylo možné chodník rozšířit. Jako 

respondentka výzkumu však byla vybrána Barbora Týcová. 

 

Obrázek 2.5.2: Klíčoví aktéři zapojení v kauze Nárožíčko – zástupci Žižkovského spolku (schéma vytvořeno 

v programu SimpleMind Lite) 

Radnice MČ Praha 3 se do této kauzy zapojila poměrně málo. Veškerá aktivita 

směrem k veřejnosti vycházela ze Žižkovského spolku. Přesto však ze své podstaty je nutné 

do projektu zástupce MČ Praha 3 zapojit, a z toho důvodu se Žižkovský spolek několikrát 

sešel s místostarostkou Vítkovskou a vedoucím odboru dopravy Milanem Kepkou. 

Místostarostka Vítkovská se poté také byla osobně podívat na sousedském festivalu, který 

za účelem propagace návrhu a získání podnětů od veřejnosti Žižkovský spolek uspořádal. 

Zároveň tento návrh paní místostarostka podpořila a předala na Magistrát hl. m. Prahy, 
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jelikož komunikace, do které záměr zasahuje, je v majetku hlavního města. Dál se však o 

projekt příliš nezajímá. Jakožto nejvíce zaangažovaný člověk z MČ Praha 3 byla jako 

respondent do výzkumu vybrána místostarostka Vítkovská. 

 

Obrázek 2.5.3: Klíčoví aktéři zapojení v kauze Nárožíčko – Radnice MČ Praha 3 (schéma vytvořeno 

v programu SimpleMind Lite) 

2.5.4. Vývoj kauzy 

Žižkovský spolek hledal po festivalu Zažít město jinak možnost dalšího uplatnění a 

příležitost pozitivně ovlivnit prostředí i sousedské vztahy na území Žižkova. Křižovatku ulic 

Kubelíkova a Ševčíkova považovali již dlouhodobě za špatně řešenou a problematickou. 

Když se navíc od Marie Pokorné, architektky bydlící přímo nad křižovatkou ulic Kubelíkova 

a Ševčíkova, dozvěděli, že na místě by bylo možné získat skoro 300 m2 prostoru, rozhodli 

se, že se zasadí o proměnu tohoto místa. Kromě dlouhodobé komunikace s městskou částí a 

s národním památkovým ústavem uspořádali ve veřejném prostoru několik akcí, kde na svoji 

iniciativu upozornili. Největší z akcí byl sousedský festival Nárožíčko. Ten proběhl 

10. 5. 2017. Pro upozornění na tento festival navíc v místě konání postavili 1. května májku, 

která zde stála až do konání akce. Na sousedském festivalu Nárožíčko měli organizátoři dva 

cíle – podpořit sousedské vazby v místě a upozornit na možnost přeměny křižovatky 

v sousedskou klidovou zónu. Součástí toho bylo i průtokové setkání, kde Michal 

Křivohlávek, sympatizant Žižkovského spolku, zjišťoval hodnoty, problémy a vítané 

aktivity v místě od návštěvníků festivalu, a zároveň moderovaná diskuze veřejnosti se členy 

spolku a Lucií Vítkovskou, místostarostkou MČ Praha 3. Další akce na festivalu nejsou tolik 

nosné z hlediska občanské participace, avšak napomohli k přilákání většího množství lidí na 

festival. Byly to koncerty, stánky s produkty místních podniků, dětské workshopy apod. Na 

festivalu byla navíc ohlášena anketa, díky které chtěli členové spolku poskytnout lidem další 

možnost vyjádřit se k řešenému prostoru. Anketu bylo možné vyplnit přímo na festivalu, ale 

také ještě následující měsíc v místních kavárnách Žižkavárna a Café Pavlač. 
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Obrázek 2.5.4: Schéma prostorového řešení křižovatky ulic Kubelíkova a Ševčíkova, prezentované na 

sousedském setkání 13.5.2017 Žižkovským spolek. 

[Zdroj: materiály Žižkovského spolku poskytnuté Barborou Týcovou, autorem schématu je Ing. arch. Marie 

Pokorná] 

Po skončení jednodenního festivalu pak zástupci Žižkovského spolku jednali nejen 

s MČ Praha 3, ale i s památkáři, kteří upozorňovali mimo jiné na důležitost zachování 

kulatosti rohu nemocnice, který je podpořen i kulatostí chodníku. Z toho důvodu členové 

Žižkovského spolku částečně upravili návrhy a po konzultaci s odborem dopravy i 

s místostarostkou na MČ Praha 3 předali tyto návrhy místostarostce Vítkovské, která 

doporučila projekt k realizaci a předala ho na Magistrát, který jakožto vlastník komunikace 

musí rozhodnout o realizaci či zamítnutí projektu. Žižkovský spolek tímto předal projekt 

MČ Praha 3 a očekává aktivní zapojení městské části do projektu. Místostarostka Vítkovská 

však považuje svou část práce na projektu za hotovou a dál se již nezapojuje. V tuto chvíli 

se tedy čeká na aktivitu z Magistrátu hlavního města, který by měl dle Vítkovské projekt 

zajišťovat organizačně i finančně. Další potřebu občanské participace na projektu považuje 

místostarostka Vítkovská za zbytečnou. Podobný postoj má i k návrhu na vybudování 

klidové zóny. Zájem městské části deklarovala jako snahu o zbezpečnění křižovatky a 

klidovou zónu jako pouhý bonus. Zástupci Žižkovského spolku přiznávají, že v tuto chvíli 

projekt spí.  Zároveň však deklarují svůj zájem o další spolupráci na projektu, o který se teď 

z jejich pohledu však musí zasadit především městská část. Dále se v boji za proměnu tohoto 

místa v tuto chvíli nezasazují. 
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2.6. ZHODNOCENÍ PŘÍPADŮ NA ZÁKLADĚ ZVOLENÝCH KRITÉRIÍ 

I přes to že jsme zvolili techniku případové studie, která je založena na předpokladu, 

že každý případ je potřeba se dívat z pohledu jeho jedinečnosti, pokusíme se případy 

zhodnotit na základě několika jednoduchých kritérií, které jsme si definovali 

v metodologické části práce, tak aby byla možná jistá komparace případů. 

2.6.1. Šíření informací o iniciativě v prostoru 

případ Ladronka Sídliště Ďáblice Nárožíčko21 

Vydané články 

v masových 

médiích 

O iniciativě rozšířit dráhu 

vyšly dva články 

v internetovém magazínu 

Euro.cz a Metro.cz 

Kauza nové výstavby na 

Sídlišti Ďáblice se dostala 

jak do internetových, tak 

tištěných masových médií. 

Byla dokonce zmíněna i 

v hlavním televizním 

zpravodajství TV Prima a 

byla tématem pořadu 

Černé ovce v České 

televizi. 

Informace o festivalu byla 

přejata velkým množstvím 

alternativních 

internetových médií, ale 

nedostala se do 

mainstreamových médií. 

Komunikační 

kanály – radnice 

Převážně vlastní web, 

radniční online časopis 

Šestka a facebook. 

Radnice ohlásila anketu, 

ale dále záměr 

nepropagovala. 

Především vlastní webové 

stránky, facebook starosty 

Romana Petruse a 

radniční online časopis 

Osmička. Zároveň MČ 

oslovila zástupce 

bytových domů přes 

emaily a Vít Céza 

informuje zájemce přes 

vlastní mailing list. 

Radnice MČ Praha 8 

víceméně jen odpovídá na 

nařčení ze strany médií a 

veřejnosti. 

Radnice záměr 

nekomunikovala. Došlo 

pouze k osobním jednáním 

zástupců spolku se 

zastupiteli. Setkání byla 

iniciována spolkem. 

Komunikační 

kanály – spolky 

Především facebook a pak 

i vlastní webové stránky. 

Celkem 3 různé spolky. 

Aktivní zapojení do boje 

proti záměru.  

Jeden spolek. 

Komunikace osobní a 

mailová se zástupci 

bytových domů. Vývěsky 

na nástěnce v domech. 

Osobní u petičních stánků 

a na sousedských 

setkáních. Zároveň vlastní 

webové stránky, ale 

facebook nemá. Aktivní 

zapojení do boje proti 

záměru. 

Spolek využíval 

především osobní 

komunikaci se sousedy, 

s nemocnicí a záměr 

prezentoval i v domě 

s pečovatelskou službou. 

Webové stránky nemá. 

Facebook využil jen 

okrajově přes osobní 

profily členů. 3 dny před 

festivalem byla zároveň 

založena facebooková 

veřejná skupina Žižkovský 

spolek, která má však jen 

velmi malý dosah. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Šíření informace o záměru v případě projektu Nárožíčko poněkud splývá s šířením informací o participaci, 

jelikož tyto dvě aktivity spolek spojil do jedné. 



 52 

případ Ladronka Sídliště Ďáblice Nárožíčko 

Vývěsky 

s informací o 

záměru přímo 

v řešeném 

prostoru 

Spolek Pro Břevnov 

vyvěsil v parku Ladronka 

letáky s upozorněním na 

radniční záměr rozšířit 

bruslařskou dráhu. 

Nebyly. Žižkovský spolek záměr 

vyvěsil na okna 

nemocnice a nechával 

letáčky za stěrači aut 

zaparkovaných v okolí. 

Zároveň 14 dní před 

festivalem byla pro 

upozornění vztyčena 

v místě májka. Zároveň 

festival se konal přímo 

v řešeném prostoru. 

Veřejné 

představení 

záměru 

Rok poté co proběhla 

první anketa nakonec 

radnice zorganizovala 

veřejné projednání tohoto 

záměru. 

Ano. Organizované 

developerem. Velký 

zájem ze strany veřejnosti. 

Mělo být i druhé 

projednání pro lidi co se 

nevešli do sálu, ale po 

vlně odporu ze strany 

veřejnosti a následně i 

radnice, developer 

projednání zrušil. 

Ano. Na sousedském 

setkání, které bylo zároveň 

jedinou veřejnou akcí, a 

kde proběhl i sběr podnětů 

od veřejnosti. 

Roznos informací 

o záměru do 

schránek 

obyvatel 

bydlících v okolí 

První anketa byla 

distribuována i do 

schránek obyvatel 

bydlících v okolí. V ní byl 

v podstatě deklarován i 

záměr. 

Ne.  Ne. 

Šíření informací 

o záměru více 

stranami 

Informaci o iniciativě 

šířila radnice, tři místní 

spolky, a zprávy přebírala 

i internetová masová 

média. 

Informaci o iniciativě 

rozšířil především spolek 

(a následně i místní SVJ a 

BD), ale zprávy vydal 

developer, radnice a hojně 

kauzu zmiňovala i masová 

média. 

Informaci šířil především 

spolek, ale zprávu 

s pozvánkou přejalo velké 

množství alternativních 

internetových médií. Na 

festival upozornily i místní 

podniky. 

Fáze projektu, 

kdy byl záměr 

veřejně 

představen 

Hotové návrhy na 

revitalizaci. Veřejnost 

pouze vybírá 

z představených hotových 

řešení. 

Hotový projekt představen 

veřejnosti. V podstatě bez 

možnosti změn. 

Veřejnosti byly 

představeny pouze možné 

varianty pro povzbuzení 

představivosti o tom, jak 

lze prostor využít. 

Tabulka 2.6.1: Analýza šíření informací o iniciativě v prostoru. 

Podíváme-li se na hlavní rozdíly mezi projekty, v případu Sídliště Ďáblice se do 

šíření informací o záměru zapojilo největší množství aktérů, mezi nimiž byli i aktéři 

s celorepublikovým dosahem (např. TV Prima, ČT, deník Právo apod.). Zároveň proběhlo 

více akcí, které měly charakter osobního jednání s veřejností a díky zapojení místních SVJ 

a BD se podle mne podařilo informovat většinu místních obyvatel a oslovit i starší obyvatele, 

kterých je na sídlišti Ďáblice nemalý podíl. V případu Nárožíčko vycházela veškerá 

komunikace záměru ze strany spolku a měla veřejný dosah pouze v alternativních 

internetových médiích s výrazně menším množstvím odběratelů. Velmi dobře pokrytý byl 

však přímo řešený prostor, jelikož spolek podnikl několik akcí přímo v místě, které 

upozorňovaly na záměr (plakáty, letáčky za stěrači, májka i samotný festival). Díky tomu se 

podařilo informovat velké množství místních obyvatel. Případ Ladronka je poněkud 
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specifický v tom ohledu, že záměr byl iniciován přímo ze strany radnice, i když jeho šíření 

poté přebraly především spolky ve formě boje proti záměru. Vzhledem k řešenému prostoru 

a různorodosti jeho uživatelů byly důležité letáky s informací přímo v řešeném místě, ke 

kterým však přistoupily pouze spolky v podobě boje proti záměru. Propagace a šíření 

informací o iniciativě ze strany MČ bylo naopak zaměřené pouze na obyvatele s místem 

bydliště v okolí parku a částečně i na zbytku územní MČ Praha 6 skrze web MČ a radniční 

noviny. Porovnáme-li jednotlivé případy, je dle mého názoru z hlediska šíření informací o 

iniciativě v prostoru paradoxně nejhůře zvládnutý případ Ladronka. 

Dále se zaměříme na fázi projektu v jaké iniciátoři na změnu v prostoru přistoupili 

k informování veřejnosti. Nejlépe hodnotím případ Nárožíčko, kdy na sousedském setkání 

Žižkovský spolek představil veřejnosti varianty toho, jak lze prostor využít, ale nepředkládal 

hotová řešení. Tento způsob prvního informování veřejnosti o tom, že má někdo zájem o 

revitalizaci veřejného prostoru hodnotím jako nejvhodnější. Vytváří totiž nejvíce otevřené 

klima pro další debatu mezi veřejností, zájmovými skupinami i radnicí. V případech 

Ladronka a Sídliště Ďáblice přistoupili radnice (případ Ladronka) a developer (případ 

Sídliště Ďáblice) k informování veřejnosti až ve chvíli kdy měli hotové návrhy a očekávali 

pouze souhlas s představenými projekty. Toto pozdní informování veřejnosti však vyústilo 

v občanský odpor proti navrhovaným řešením a zkomplikovalo situaci. Veřejnost ztratila 

důvěru v iniciátory projektů i v to, že budou schopni projekt jakkoliv ovlivnit. V obou 

případech došlo k sepsání petic proti plánované výstavbě (revitalizaci).  
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2.6.2. Přitažlivost vybraného tématu / prostoru / záměru – tzv. saliency 

případ Ladronka Sídliště Ďáblice Nárožíčko 

Protichůdné 

zájmy v prostoru? 

Radní Mejstřík se aktivně 

zasazoval za rozšíření 

bruslařské dráhy. Zároveň 

pro rozšíření vystupovala i 

Česká federace 

kolečkového bruslení. 

Proti záměru rozšiřovat 

dráhu byli především 

obyvatelé bydlící 

v nejbližším okolí 

zastupovaní spolky Pro 

Břevnov, Sdružení Tejnka 

a Zelený Břevnov. 

Developer chce vystavět 

lukrativní bytové domy. 

Spolek chce zachovat 

původní ráz sídliště – 

v petici zastupuje 

nadpoloviční většinu 

dospělých obyvatel 

sídliště. Radnice se staví 

proti výstavbě, i když 

developer tvrdí, že 

v prvopočátku radnice 

vyjadřovala souhlas. 

Nejsou. Na zbezpečnění 

křižovatky se shodnou 

všichni. Parkovací místa 

neubydou, naopak 

přibydou. Jediná tíha leží 

v projektové a 

byrokratické části záměru. 

Na zbezpečnění jsou 

v rozpočtu MČ dokonce 

vyčleněny peníze. 

Zasahuje nové 

řešení do zájmů 

někoho jiného? 

Jiný aktivní zájem 

v prostoru není. Pouze za 

zachování původního 

stavu ze strany místních 

obyvatel. Ve formě 

zabránění zbytečného 

plýtvání financí a snaze 

tyto finance využít na 

rekonstrukci stávajícího 

stavu se pak zasazovaly 

spolky. 

Spolek zastupující 

současné obyvatele chce 

zachovat původní ráz 

sídliště. 

Ne. 

Vylepší výrazně 

nové řešení pozici 

nějaké strany? 

Vydělá na tom 

některá ze stran 

(jakkoliv)? 

Prodloužila by se dráha 

pro kolečkové sporty a 

vylepšilo by to tak 

podmínky pro kolečkové 

bruslení v parku. Vítá to 

především Česká federace 

kolečkového bruslení. 

Projekt bude pro 

developera finančně 

výhodný. 

Místní obyvatelé získají 

klidové místo k 

odpočinku. Zbezpeční se 

křižovatka, zkrátí se 

přechod. Přibyde 

parkovací místo pro 

sanitku. 

Zhorší výrazně 

nové řešení pozici 

nějaké strany? 

Rozšíření dráhy podél 

Tomanovy ulice by 

přivedlo provoz do této 

klidové části parku, což 

vadilo především starším 

obyvatelům a obyvatelům 

bydlícím v Tomanově 

ulici. 

Současným obyvatelům 

ubere volný prostor, 

výhled z oken i parkovací 

stání či místa ve školkách 

a u lékařů. Zároveň panují 

obavy z dlouholetého 

stavebního ruchu na 

sídlišti. 

 

 

 

Ne. Řešení je obecně 

prospěšné.  

Současný stav 

prostoru – hlavní 

diskutovaná 

témata 

Bruslařská dráha je často 

přetížená, dochází ke 

kolizím na dráze. 

Sídliště je celistvým 

prostorem, avšak budovy 

občanské vybavenosti, 

místo nichž mají vyrůst 

bytové domy s občanskou 

vybaveností, jsou 

dlouhodobě ve špatném 

stavu. 

Křižovatka má dlouhé 

přechody, chybí parkovací 

místo pro sanitku, 

Nemocnice na Žižkově má 

oprýskanou fasádu. 

Ruchem ani počtem nehod 

se však křižovatka 

nevymyká jiným na 

Žižkově. 

Tabulka 2.6.2: Analýza přitažlivosti vybraného tématu / prostoru / záměru – tzv. saliency 

Z hlediska přitažlivosti tématu je nejméně kontroverzním a diskutabilním tématem 

rozhodně projekt Nárožíčko. Díky obecné prospěšnosti záměru nevyvstávají kontroverzní 

témata a protichůdné zájmy v prostoru. Zároveň současný stav prostoru nebrání ve využívání 
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tohoto místa k aktivitám, ke kterým je v současné době určen, snad kromě chybějícího 

parkovacího místa pro sanitku. Záměr tak nevyvolává silné emoce v místním obyvatelstvu, 

zastupitelích MČ Praha 3, a v podstatě ani v členech spolku, kteří se zasazují za jeho 

realizaci. Zároveň však projekt vyžaduje aktivní zapojení více stran (spolek, hlavní město 

Praha i městská část Praha 3), a z toho důvodu je jeho nekontroverznost v podstatě 

překážkou v jeho realizaci, jelikož jednotlivé strany málo aktivizuje.  

Naopak nejvíce diskutovaným tématem je případ Sídliště Ďáblice, jelikož realizace 

záměru nejznatelněji ovlivní místní obyvatele a zároveň představuje největší zásah do 

prostoru. Téma silně rezonuje mezi místními obyvateli a vzhledem k finančnímu profitu 

velmi zajímá i developera. Zástupci MČ se pak snaží vystupovat jako ochránci místní 

veřejnosti, což vzbuzuje emoce nejen v developerovi, který tvrdí, že původně starosta Petrus 

se záměrem souhlasil, ale také ve veřejnosti, jelikož v jejich jednání vidí jen politickou 

kličku, jak podpořit svou kandidaturu v blížících se komunálních volbách.  

Případ Ladronka je v tomto ohledu v podstatě ideálním tématem. Záměr rezonuje 

mezi místními obyvateli, avšak protichůdné zájmy v tomto prostoru nejdou vyloženě proti 

sobě, pouze proti podobě, v jaké je záměr navržen a prezentován. Situace má možnost řešení 

v poměrně jednoduchém kompromisu, na kterém nebude tratit ani jedna ze stran.  
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2.6.3. Aktivizace společnosti 

případ Ladronka Sídliště Ďáblice Nárožíčko 

Vznikly 

v souvislosti 

s řešeným 

tématem nové 

spolky? 

Ne. Spolky angažující se 

v tématu již existovali a 

vznikly za jiným účelem. 

Ano. Spolek Krásné 

Kobylisy vznikl za účelem 

zabránit této výstavbě. 

Ne. Žižkovský spolek 

existoval již před touto 

kauzou. 

Zapojili se do 

tématu stávající 

místní spolky? 

Ano. Do tématu se 

zapojili 3 stávající spolky 

působící na území 

Břevnova. 

Ne. Ano. Žižkovský spolek je 

neformální uskupení, které 

vzniklo díky festivalu 

Zažít město jinak. 

Proběhly nějaké 

protestní akce 

proti nebo pro 

záměr? 

Ano. Spolky založili 

petici Ladronka pro 

všechny. Petice získala 

1300 podpisů. 

Ano. Petice Stop výstavbě 

vysokopodlažních budov 

získala 6600 podpisů. 

 

Ne. 

Byli občané 

interpelovat na 

zastupitelstvu 

městské části? 

Ano. Zástupci místních 

spolků byli na 

zastupitelstvu interpelovat 

proti záměru rozšiřovat 

dráhu a za řádné 

participační jednání. 

Ano. Zástupci spolku i 

lidé z veřejnosti byli 

interpelovat jak na 

zastupitelstvu MČ Praha 

8, tak na zastupitelstvu hl. 

m. Prahy 

Ne. Zástupci spolku pouze 

osobně jednali 

s místostarostkou a 

s odborem dopravy. 

Psali občané 

dopisy/emaily 

adresované 

zástupcům 

městské části či je 

osobně 

navštívili? 

Ano. Zástupci spolků se 

několikrát osobně sešli se 

zástupci radnice. 

Ano. Zástupci spolků i 

lidé z řad veřejnosti 

adresovali dopisy i osobně 

navštívili zastupitele MČ 

Praha 8. 

Pouze osobní setkání 

s místostarostkou a 

odborem dopravy. 

Psali občané 

dopisy/emaily 

adresované 

zástupcům 

hlavního města 

Prahy či je 

osobně 

navštívili? 

Ne. Zastupitelé hl. m. 

Prahy nebyli 

kontaktováni. 

Ano. Zástupci spolků 

adresovali dopisy 

zastupitelům hl. m. Prahy. 

Ne. Komunikaci s hlavním 

městem zajišťovala 

místostarostka Vítkovská 

a doporučila projekt 

k realizaci. 

Tabulka 2.6.3: Analýza aktivizace společnosti 

Zaměříme-li se na aktivizaci společnosti vzhledem ke kauze, případ Ladronka a 

případ Sídliště Ďáblice získal velkou pozornost veřejnosti díky petičním aktivitám spolků a 

legitimita jejich jednání s radnicemi městských částí byla podložena velkými počty podpisů. 

V případu Nárožíčko spolek spíše využíval osobní jednání se zástupci radnice a podporu 

záměru veřejností získal pouze neformálně na sousedském festivalu. Komunikace spolků se 

zástupci radnic byla vedena v případu Ladronka a Sídliště Ďáblice veřejně. Spolky využívaly 

své webové a facebookové stránky k šíření informací o komunikaci s radnicí a zároveň byla 

kauza mediálně prezentována širší veřejnosti. V případu Nárožíčko se spolek spoléhal na 

osobní jednání a kauza nebyla ani mediálně prezentována. Z tohoto pohledu tedy projekt 

Nárožíčko získal spíše neoficiální podporu, o kterou bylo výrazně těžší se opřít při 

vyjednávání s radnicí a snaze o prosazení záměru.  



 57 

2.6.4. Šíření informací o participačních aktivitách 

případ Ladronka Sídliště Ďáblice Nárožíčko 

Vydané články 

v masových 

médiích 

V internetovém magazínu 

Metro.cz vyšel jeden 

článek s informací o 

anketním šetření pro 

místní obyvatele. 

Deník Právo a deník 

Metro informovali o 

informačním setkání na 

Ládví. 

Ne. Informace o festivalu 

byla prezentována pouze 

alternativními 

internetovými médii 

s malým dosahem. 

Komunikační 

kanály – radnice 

Radnice k participačnímu 

projektu založila 

samostatnou stránku na 

webu městské části. Dále 

využívala facebook a 

časopis Šestka. 

Veřejné informační 

setkání bylo inzerováno 

na webu MČ Praha 8 a Vít 

Céza rozeslal informace 

přes svůj mailing list.  

Radnice se do participace 

ani do její propagace nijak 

nezapojila. 

Komunikační 

kanály – spolky 

Spolky využívali vlastní 

facebookové stránky a 

webové stránky. Celkem 3 

spolky. 

Krásné Kobylisy 

informovaly o akci na 

svém webu. Dále se do 

komunikace výrazně 

zapojili zástupci místních 

SVJ a BD, kteří inzerovali 

informace na svých 

webových stránkách i na 

nástěnkách v domech. 

Žižkovský spolek 

inzeroval pozvánku na 

festival v různých 

alternativních 

internetových médiích a 

osobně v místním domě 

s pečovatelskou službou a 

v nemocnici. 

Vývěsky 

s informací o 

participaci přímo 

v řešeném 

prostoru 

Nebyly. Letáček s pozvánkou byl 

vyvěšen na KD Ládví. 

Ano. Plakáty s pozvánkou 

na festival i informací o 

možnosti participovat byly 

vyvěšeny v místě 

spolkem. Zároveň byla pro 

upozornění v místě 

postavena májka a členové 

spolku nechávali lístečky 

za stěrači zaparkovaných 

aut v okolí řešeného 

prostoru. 

Roznos informací 

o participaci do 

schránek 

obyvatel 

bydlících v okolí 

Anketa s informací o 

vícestupňové participaci 

byla roznesena do 

schránek obyvatel 

bydlících v okolí. 

Ne. Ne.  

Šíření informací 

o participaci více 

stranami 

O participaci informovali 

jak tři místní spolky, tak 

radnice MČ. 

O participačním 

informačním setkání 

informoval spolek, místní 

bytová družstva a 

společenství vlastníků a 

radnice MČ. 

Kromě spolku ještě místní 

kavárny Žižkavárna a 

Café Pavlač, kteří 

poskytovali svým 

návštěvníkům možnost 

vyplnit anketu. Radnice 

MČ se nezapojila. 

Vícestupňové 

participační 

jednání 

Ano. Celkem 4 

participační aktivity. 

Ne. Pouze jedno 

informační setkání. 

Pouze informační a 

průtokové setkání v jeden 

den + možnost vyplnit 

anketu následující měsíc. 

Tabulka 2.6.4: Analýza šíření informací o participačních aktivitách 

Propagace i množství participačních aktivit byli jednoznačně největší v případu 

Ladronka. Do propagace se aktivně zapojila jak radnice, tak místní spolky. Vzhledem 

k tématu, respektive řešenému prostoru však považuji za chybu, že nebyly přímo v místě 

vyvěšeny letáky s informací o participačních aktivitách. Částečně se sice návštěvníci parku 

mohli dozvědět o participaci díky participačním průtokovým setkáním, která probíhala 
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v parku, tyto aktivity však probíhaly pouze několik dní v určitém časovém rozmezí. O 

dalších participačních aktivitách se tedy uživatelé v parku nebydlící v okolí a aktivně 

nesledující komunikační kanály MČ Praha 6 a místních spolků neměli šanci dozvědět. Na 

druhou stranu však k šíření informace a možnosti se vyjádřit alespoň v jedné z participačních 

akcí výrazně napomohl fakt, že participace byla naplánována jako vícestupňový participační 

proces. 

V případu Sídliště Ďáblice sice proběhla pouze jedna participační aktivita, a to 

informační setkání v Kulturním domě Ládví. Účast na setkání však byla obrovská (odhadem 

přibližně 300 lidí). Důvodem je dle mého názoru z hlediska propagace akce nejen velká 

mediální prezentace kauzy, ale také zapojení místních SVJ a BD, které tuto kauzu hojně 

prezentovaly svým členům, kteří představují většinu obyvatel sídliště. Zároveň se tak 

podařilo oslovit starší obyvatelstvo sídliště, které představuje přibližně pětinu místních 

obyvatel. Výrazným nedostatkem z hlediska zajištění účasti všech zájmových skupin je však 

nepozvání zástupců developera, společnosti CPI na informační setkání, což vzbudilo 

nedůvěru veřejnosti v celé informační setkání a významně narušilo jeho kvalitu. Víceméně 

veškeré šíření informace o participaci zároveň vycházelo z aktivit spolku. 

Na sousedském festivalu Nárožíčko proběhla občanská participace, která měla za cíl 

získat veřejnou podporu návrhu na přestavbu nároží. Z hlediska občanské participace šlo 

spíše o guerillovou akci organizovanou místním spolkem, avšak MČ Praha 3 ji považuje za 

dostatečnou a v dalším vývoji tohoto projektu nepovažuje další participační aktivity za 

potřebné. Z hlediska šíření informací a zajištění účasti všech zainteresovaných stran je tedy 

vhodné tuto aktivitu spolku zhodnotit. Šíření informací o participaci přitom nebylo vůbec 

špatné. Především vzhledem k oslovení obyvatel bydlících v okolí bylo dle mého názoru 

šíření informace dostatečné. Chyběl sice roznos informace do schránek obyvatel, avšak byl 

částečně nahrazen letáčky za stěrači aut. Za výraznější nedostatek však považuji chybějící 

zapojení radnice MČ Praha 3. 

2.6.5. Spolky z hlediska teorie sociálních hnutí 

Do kauzy revitalizace Ladronky se zapojily tři místní spolky. Pro analýzu jsem si 

však vybrala pouze spolek Pro Břevnov, jelikož byl směrem k veřejnosti nejaktivnější. 

Spolek Pro Břevnov nevznikl na základě kauzy Ladronka. Má již dlouhodobější historii a 

angažuje se v mnoha dalších akcích na území Břevnova, mimo jiné i na akci Zažít město 

jinak – Bělohorská. Jejich cílem je napomáhat lepší komunikaci občanů s radnicí, 

monitorovat dění na Břevnově, zejména aktivity, které by vedly ke zhoršení kvality života 
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obyvatel, a vytvářet a zprostředkovávat aktivity, které by vedly ke zlepšení kvality života 

obyvatel Břevnova (kulturní, společenské a jiné akce). Stejně tak Žižkovský spolek 

angažovaný v kauze Nárožíčko nevznikl na základě kauzy, ale přetvořil se z organizačního 

výboru místního festivalu Zažít město jinak – Bořivojka. Žižkovský spolek však není 

oficiálně ustaveným spolkem, ale pouze neformálním uskupením, které se zasazuje o různé 

kulturní a sousedské akce na Žižkově. Naopak spolek Krásné Kobylisy vznikl kvůli kauze 

výstavby na sídlišti Ďáblice a zabránit této výstavbě je zatím jeho jediným cílem.  

Vzhledem ke kauze Ladronka definovaly spolky (a mezi nimi i spolek Pro Břevnov) 

svůj cíl v petici Ladronka pro všechny, kde žádali upuštění od záměru rozšířit bruslařskou 

dráhu v okolí Tomanovy ulice a zajištění řádného participačního jednání. Jak již víme, oba 

body se podařilo naplnit. Spolek Krásné Kobylisy definoval svůj cíl jako zamezení 

nekoncepční výstavbě v rozsahu plánovaném společností CPI a zároveň vyzval radnici MČ 

Praha 8, aby k revitalizaci chátrajících objektů občanské vybavenosti svolala veřejné 

participační jednání. Tento cíl se podařilo do dnešního dne naplnit pouze částečně. Došlo 

k odložení plánované výstavby, avšak developer stále doufá v její realizaci. Participační 

jednání bylo svoláno pouze v podobě informačních jednání, kam ani nebyl pozván zástupce 

developera a nedosáhlo se tak významného posunu ani v získávání důvěry místních 

obyvatel. Žižkovský spolek má vzhledem ke kauze Nárožíčko cíl vybudovat klidovou zónu 

a udělat křižovatku bezpečnější. Zároveň je však jejich cílem předat iniciativu městské části 

Praha 3. K dnešnímu dni se však dosud nepodařilo cílů dosáhnout. I přes to, že jsou případy 

velmi různé, pojďme se teď podívat na spolky optikou teorie sociálních hnutí a zanalyzovat 

předpoklady spolků k úspěšnému dosažení svých záměrů. 

Z hlediska členské základny není ani jeden ze spolků nijak velký. Spolky mají 

všechny 7-12 členů, z nichž aktivních je vždy přibližně sedm. Z pohledu podporovatelů 

spolků (respektive vybraných kauz) už se ale situace různí. Nejlépe je to vidět (pro účely 

analýzy v této části diplomové práce, ale i pro účel zhodnocení veřejné podpory) na počtu 

podpisů, které se spolkům podařilo získat pod jejich petice. Spolek Krásné Kobylisy získal 

podpisů nejvíce (a tedy i podporu jejich záměru) – celkem skoro 6600 podpisů (více jak 50 

% cílové populace) (“Je nás většina!”, 2018). Petice Ladronka pro všechny břevnovských 

spolků získala 1300 podpisů (přibližně 20 % cílové populace22). Žižkovský spolek k petici 

nepřistoupil, takže se nedá zcela zhodnotit jejich přímá podpora. Z čeho můžeme odhadovat 

jejich podporu, je velmi zhruba množství účastníků na sousedském setkání (cca 100 lidí23) a 

                                                 
22 Rozhovor s Michalem Volfem, členem spolku Pro Břevnov, 6.4. 2018. 
23 Tento údaj je však velmi nepřesný, jelikož číslo zahrnuje i osoby, které nemusely záměr podporovat, pouze 

se o něm přišly informovat. 
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z dat sesbíraných během průtokových a anketních šetření. U všech spolků však vidíme jasný 

trend, který podporuje tezi o upuštění od modelu čerpání podpory ze členské základny 

sociálních hnutí a rozvoje sociálních hnutí, které se zaměřují na čerpání podpory pro 

konkrétní projekty – model tzv. konektivní akce (Bennett & Segerberg, 2012). 

spolek Pro Břevnov (Ladronka) Krásné Kobylisy (Sídliště 

Ďáblice) 

Žižkovský spolek 

(Nárožíčko) 

Personální 

zdroje a lidský 

kapitál 

Architekt, ředitelka 

známého pražského 

divadla, novinář, grafička, 

člověk zběhlý ve správních 

řízeních. 

Zaměstnankyně neziskové 

organizace, účetní, 

v počátku dva právníci. 

Odbornice na participaci, 

architektka, místní 

hospodský, místní matky (+ 

sympatizanti nepobírající 

za svou práci plat: grafička, 

tiskař, odborník na 

participaci, odbornice na 

PR a marketing). 

Finanční 

zdroje 

Členské příspěvky (celkem 

cca 5000 Kč/rok) 

Členské příspěvky (celkem 

cca 7000 Kč/rok) 

Grant Nadace Via (30 000 

Kč) 

Grant Nadace Proměny 

(36 500 Kč) 

Zařízení Místní podniky pomohly 

s distribucí a propagací 

petice 

Místní podniky pomohly 

s distribucí a propagací 

petice. Místní komunitní 

centrum zároveň poskytlo 

prostory pro konání 

sousedského setkání. 

Místní podniky zapůjčili 

vybavení na festival a 

pomohly s distribucí ankety  

Legitimita Petice Ladronka pro 

všechny – 1300 podpisů 

(přibližně 20 % cílové 

populace24) 

Petice Stop výstavbě 

vysokopodlažních budov – 

skoro 6600 podpisů (více 

jak 50 % cílové populace) 

(“Je nás většina!”, 2018) 

Účast na sousedském 

festivalu a vyjádření 

v průtokovém a anketním 

šetření – odhadem asi 100 

osob) 

Tabulka 2.6.5: Spolky – přístup ke zdrojům 

Přístup ke zdrojům (tabulka č. 5) je dle teorie mobilizace zdrojů zásadní pro úspěch 

či neúspěch sociálního hnutí (McCarthy & Zald, 1977). Podíváme-li se touto optikou na 

spolek Pro Břevnov, je spolek ve velmi dobré pozici ve vztahu k přístupu k personálním 

zdrojům. Ač není práce pro spolek nijak honorována, mezi aktivními členy spolku jsou lidé, 

kteří mohou velmi dobře zužitkovat své profesní zkušenosti i kontakty v práci pro spolek. 

Spolek Krásné Kobylisy měl ve svých řadách v počátku svého fungování právníky, kteří 

(stejně jako ostatní členové spolku) nepobírali za svou práci honorář. Vzhledem k náročnosti 

práce však nakonec musel spolek přistoupit k najmutí placených právníků. Žižkovský spolek 

čerpá výhradně z práce členů a sympatizantů spolku. Většina práce pro spolek honorovaná 

není, avšak náročnější aktivity byl spolek schopen alespoň symbolicky zaplatit – byly to 

například návrhy zpracované architektkou či vedení průtokového setkání odborníkem na 

participaci. 

                                                 
24 Rozhovor s Michalem Volfem, členem spolku Pro Břevnov, 6.4.2018. 
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Finanční zdroje spolku Pro Břevnov pocházejí pouze z členských příspěvků, které 

pak spolek využívá na tiskoviny a podobné výdaje. Vzhledem k tomu, že však práce na 

kauze byla prováděna ze strany členů dobrovolně a bez honoráře, dle Michala Volfa měl 

spolek finanční zdroje dostatečné. Spolek Krásné Kobylisy byl vzhledem k právní 

náročnosti kauzy nucen najmout placeného právníka. Finanční náklady však pomohl pokrýt 

grant Nadace Via. Členské příspěvky jsou pak používány převážně na zaplacení tiskovin. 

Žižkovský spolek na svůj záměr také získal grant – od Nadace Proměny Karla Komárka. 

Finanční náročnost akce však byla vyšší, jelikož spolek zajišťoval veškeré produkční 

náklady festivalu, včetně přípravných prací jako jsou například architektonické návrhy. 

Všem spolkům se však podařilo získat podporu místních podniků, což spolkům Pro Břevnov 

a Krásné Kobylisy pomohlo s distribucí petic (případně zajištěním prostor) a Žižkovskému 

spolku pak se zajištěním techniky a dalšího vybavení na festival.  

Zdroj legitimity pak v případě spolků Pro Břevnov a Krásné Kobylisy vycházel 

z množství podpisů pod peticemi. V případě Žižkovského spolku už poněkud méně výrazně 

a s menšími počty z účasti na sousedském festivalu a z vyjádření se v průtokovém a 

anketním šetření.  

Podíváme-li se na aktivity spolků optikou teorie politických příležitostí, musíme 

zhodnotit vnější, kontextuální faktory, ve kterých se spolky pokoušeli o prosazení svých 

zájmů. Zaměříme se na politický kontext a kooperaci s městskými částmi. Nebudeme však 

znovu opakovat kontext společenský, respektive nálady místní veřejnosti, jelikož toto téma 

bylo již zpracováno v předchozích kapitolách. 

  



 62 

Vnější 

podmínky 

projektu  

Pozitivní ve vztahu k prosazení zájmů 

spolku 

Negativní ve vztahu k prosazení zájmů 

spolku 

Pro 

Břevnov 

Tři kooperující spolky 

MČ Praha 6 má aktivní zájem na revitalizaci 

parku 

Park je z velké části v majetku MČ Praha 6 

(+ MČ Praha 5 byla přizvána k jednání 

v pracovní skupině) 

Úřad MČ Praha 6 má vlastního odborníka na 

participaci 

Současná revitalizace Ladronky je další 

z řady etap revitalizace – předchozí 

etapy byli navrhovány bez účasti 

veřejnosti 

Část parku je v majetku MČ Praha 5 

Část parku je pronajatá a MČ chce dostat 

pozemky zpět 

Krásné 

Kobylisy 

MČ Praha 8 písemně podpořila iniciativu 

spolku v zabránění výstavbě 

 

Pozemky určené k výstavbě jsou v majetku 

mnoha aktérů – budovy jsou v majetku 

společnosti CPI, některé pozemky 

v majetku hlavního města Prahy, Řádu 

Křížovníků nebo společnosti CPI 

Úřad MČ Praha 8 nemá vlastního odborníka 

na participaci 

Pasivní přístup MČ Praha 8 

Blížící se komunální volby na podzim roku 2018 

Žižkovský 

spolek 

MČ Praha 3 má program na zbezpečnění 

křižovatek na Praze 3 

Hlavní město Praha má vyhrazené peníze na 

zbezpečnění křižovatek  

Komunikace je v majetku hlavního města 

Prahy 

Úřad MČ Praha 3 nemá vlastního odborníka 

na participaci 

Pasivní přístup MČ Praha 3 a obecná 

nedůvěra k participačním jednáním 

Tabulka 2.6.7: Podmínky projektu optikou teorie politických příležitostí 

V rámci spolupráce spolků s městskými částmi vychází nejlépe spolupráce spolku 

Pro Břevnov a MČ Praha 6. I přesto, že se nejprve zájmy spolků a zájmy radnice lišily, 

zapojení MČ do problematiky se nakonec projevilo i ve vztahu k zájmům spolku jako velmi 

produktivní. Spolek vyvinul tlak na městskou část, ale další organizaci participačních 

jednání již převzala městská část – navíc v podobě rozsáhlého participačního plánovacího 

procesu organizovaného odborníky. V dalších dvou případech sice došlo ze strany 

městských částí k podpoře záměrů spolků, avšak realizovat se je dosud nepodařilo. 

Porovnáme-li tyto případy s případem Ladronka, hlavní rozdíly vidím v aktivním zapojení 

městské části. V případu Ladronka MČ převzala iniciativu a zajistila realizaci plánů. 

V případu Sídliště Ďáblice a případu Nárožíčko sice městské části deklarovaly svou podporu 

spolků, avšak mnoho v její realizaci nepodnikly. Nemůžeme však přičítat neúspěch pouze 

pasivitě městských částí, v případech Sídliště Ďáblice a Nárožíčko nejsou MČ výhradním 

vlastníkem řešených pozemků25, a proto je jejich role v procesu ztížená a do jisté míry 

mediátorská. V případu Sídliště Ďáblice také celou kauzu výrazně ovlivňují také blížící se 

komunální volby, které sice na jednu stranu pomáhají spolku, jelikož zastupitelé MČ se snaží 

místním občanům vycházet vstříc, zároveň jim však poněkud svazují ruce, jelikož se městská 

                                                 
25 V případu Ladronka je sice část řešeného prostoru v majetku MČ Praha 5, avšak pokud by se nepodařilo MČ 

Praha 5 přizvat ke spolupráci, nebrání to realizaci plánů ve zbytku řešeného prostoru.  



 63 

část bojí podnikat velké kroky. Spolek Krásné Kobylisy si zároveň uvědomuje, že po 

komunálních volbách začne jejich boj znovu. 

Je otázkou zda-li subjektivní hodnocení politické otevřenosti ovlivnilo aktivity 

spolků. Jisté však je, že v případu Ladronka, kde spolek Pro Břevnov zhodnotil politické 

prostředí jako otevřené, se také podařilo záměr spolku prosadit. Spolky Krásné Kobylisy a 

Nárožíčko naopak zhodnotili politické prostředí jako uzavřené a již předem očekávali, že 

spolupráce s městskými částmi nebude snadná. Do této chvíle se jim také nepodařilo svoje 

zájmy prosadit. 
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2.7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ EMPIRICKÉHO VÝZKUMU 

Tři výše studované případy občanské participace v projektech urbánní obnovy je 

nutné hodnotit z hlediska jejich komplexnosti a jedinečnosti. Z toho důvodu jsem se v první 

polovině empirické části práce věnovala především podrobnému popisu celého řešeného 

prostoru, zhodnotila jsem uživatele prostoru a popsala hlavní klíčové aktéry kauzy, se 

kterými jsem provedla hloubkové rozhovory. Velice důležitou částí byl pak popis vývoje 

kauzy, který je nutný podrobně rozebrat a pochopit tak, aby bylo následně možné projekty 

zhodnotit. 

K hodnocení projektů jsem si vybrala čtyři klíčová témata, která jsem v další části 

podrobně rozpracovala, a na základě nichž jsem se pokusila o jistou komparaci projektů. 

Nedílnou součástí tohoto hodnocení je pak i rozbor zapojených občanských spolků 

z hlediska teorie sociálních hnutí, jehož součástí je i zevrubná analýza politického prostředí. 

Z hlediska šíření informací o iniciativě v prostoru byl nejlépe pokrytý případ Sídliště 

Ďáblice, a to především díky tomu, že se hojně zapojil místní spolek Krásné Kobylisy, který 

následně zmobilizoval i zástupce místních SVJ a BD. Především vzhledem k velkému podílu 

starších osob bydlících na tomto sídlišti hodnotím obzvláště kladně zvolenou formu 

komunikace s veřejností, díky čemuž se podařilo oslovit i tyto starší obyvatele. Zároveň se 

do šíření informace o iniciativě zapojila i MČ část a developer, tedy všechny zainteresované 

strany. Naopak mírné nedostatky v tomto bodě spatřuji u projektu Nárožíčko, především 

s ohledem na zapojení pouze jedné zainteresované strany (Žižkovský spolek) a u projektu 

Ladronka, který ze strany MČ zacílil pouze na místní obyvatele, a už ne na širokou 

návštěvnickou veřejnost (například vyvěšením informace přímo v parku). Zároveň se nám 

potvrdila první hypotéza o důležitosti včasné zapojení veřejnosti do projektů. Zapojení 

veřejnosti do „participačních“ jednání ve formě představení hotových projektů, vzbudilo 

vzájemnou nedůvěru mezi zainteresovanými stranami. 

Z pohledu přitažlivosti tématu vychází nejhůře projekt Nárožíčko, který lze 

zhodnotit tak, že v podstatě nikoho současný stav netrápí natolik, aby investoval další svůj 

čas do jeho realizace. To se týká i iniciativy Žižkovského spolku, který vynaložil hodně 

energie na realizaci festivalu i následná jednání s úřady, dokud se jim nepodařilo získat 

oficiální podporu MČ Praha 3, avšak poté i z jejich strany projekt „usnul“. Naopak projekt 

Sídliště Ďáblice je velmi kontroverzním tématem, které přitahuje velkou pozornost, avšak 

cena za jeho realizaci či naopak upuštění od záměru je natolik vysoká, že ani jedna ze stran 

nechce ze své pozice ustoupit. Projekt Ladronka pak představuje jakýsi střed, který 

poskytuje prostor pro domluvu obou stran, a proto je z hlediska realizace nejsnáze 
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proveditelným. Vysoká kontroverznost tématu se tak jistě projevuje ve vyšším zájmu o 

participační jednání a potvrzuje nám tak druhou hypotézu výzkumu, avšak vzhledem 

k realizaci projektu je spíše překážkou. 

Dalším bodem analýzy je, jak byla aktivizována společnost. V tomto ohledu vychází 

nejlépe případy Ladronka a Sídliště Ďáblice. Spolky v obou těchto kauzách využily 

petičního práva, díky čemuž získaly stabilní opěrný bod pro další vyjednávání. Zároveň tak 

na kauzu upozornily nemalou část místní veřejnosti a skrze tyto aktivity získaly i podporu 

místních podniků. Potvrzuje se nám tak pátá hypotéza výzkumu, že protestní akce spolků 

přitahují pozornost veřejnosti i masových médií a napomáhají tak v podstatě k šíření 

informace o iniciativě v prostoru. V případu Nárožíčko se spolek spoléhal na osobní 

komunikaci a domluvu, a díky tomu pak v tomto ohledu poněkud „zanedbal“ aktivizaci 

společnosti. Informace o iniciativě v prostoru se pak možná i proto nedostala do masových 

médií. 

Šíření informace o participaci bylo nejlépe zvládnuté v projektu Ladronka. Díky 

vícestupňovému participačnímu procesu a zapojení radnice i místních spolků bylo možné 

informovat velký počet osob. Nedostatek však vidím v nepokrytí řešeného prostoru 

(například informačními plakáty), čímž by bylo možné oslovit i osoby park využívající, ale 

nebydlící v jeho okolí.  Otázkou však je, zda měly městská část a spolky vůbec zájem zapojit 

jinou než lokální veřejnost. Z hlediska zapojení všech existujících zájmových skupin však 

toto vidím jako nedostatek. Projekt Nárožíčko byl zvládnutý poměrně dobře, avšak chybělo 

zapojení radnice, díky čemuž by bylo možné informovat širší veřejnost. Naopak projekt 

Sídliště Ďáblice byl vyloženě špatně zvládnutý díky nepozvání zástupce developera 

na informační setkání, což vyvolalo nedůvěru ve smysl participačního jednání v očích 

veřejnosti i spolku. Potvrzuje se nám tak třetí hypotéza výzkumu o důležitosti zapojení všech 

zájmových skupin do participačních jednání. V případu Sídliště Ďáblice se nám zároveň 

potvrzuje čtvrtá hypotéza výzkumu o důležitosti vyjasnění cíle participačního setkání. 

Zatímco ze strany organizátora, magistrátu hlavního města Prahy, bylo setkání pojato jako 

příležitost prezentovat nový metropolitní plán, veřejnost i spolek Krásné Kobylisy očekávali 

příležitost k tomu, získat informace a vyjádřit se k plánované výstavbě vysokopodlažních 

budov společností CPI. Nevyjasnění cíle vedlo ke zklamání z jednání jak ze strany 

organizátorů, tak ze strany participantů. 

Z pohledu teorie sociálních hnutí a analýzy zapojených občanských spolků musím 

konstatovat, že ani jeden ze spolků nevychází z analýzy špatně. Podle teorie mobilizace 

zdrojů má každý ze spolků svou hlavní sílu v jiných bodech. Spolek Pro Břevnov 
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v personálním složení členů spolku, spolek Krásné Kobylisy v množství podpisům, které se 

jim podařilo získat pod petici. A Žižkovský spolek pak ve spolupráci s místními podniky, 

které je podpořily jak zařízením, tak personálně v organizaci i propagaci festivalu.  

Pokud se podíváme na politický kontext, ve kterém se spolky pokoušeli prosadit své 

zájmy, nejvstřícnější prostředí se ukazuje pro spolek Pro Břevnov. Žižkovský spolek a 

Krásné Kobylisy byly postaveny před těžší situaci. Díky majetkoprávním vztahům řešených 

pozemků i jisté pasivitě radnic vyžaduje jednání v prosazování svých zájmů dlouhodobější 

a intenzivnější tlak, který v případě Žižkovského spolku již poněkud polevil, a v případě 

Krásných Kobylis bude muset začít nanovo po komunálních volbách na podzim roku 2018. 

Hodnocení otevřenosti/uzavřenosti politického prostředí ze strany spolků zároveň odpovídá 

výsledkům. Je tedy otázkou, do jaké míry jsou spolky ovlivněny reálným prostředím a do 

jaké míry vlastním vnímáním situace.  

Díky složitosti a komplexnosti řešených případů bych se nerada pouštěla do 

porovnávání případů z globálního hlediska. Každý z případů má svá úskalí, své nedostatky, 

ale i kvality a ve všech případech došlo k intenzivnímu zapojení občanské společnosti. 

Spolky dle mého názoru dobře reagovaly na politické i sociální klima a uvědomovaly si 

majetkoprávní překážky. Práci městských částí pak nejlépe hodnotím v případu Ladronka, 

kde byli prvotní nedostatky vynahrazeny intenzivním zapojením MČ v druhé fázi projektu. 

V případu Sídliště Ďáblice vidím v práci MČ nedostatky, avšak musíme přiznat těžší pozici 

MČ díky složitým majetkoprávním vztahům. Velké nedostatky jsou však vidět v zapojení 

MČ Praha 3 na projektu Nárožíčko, kde MČ do projektu nezasáhla vůbec a ani se příliš 

nezasadila o jeho uskutečnění. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části práce jsem nastínila zásady pro zajištění co nejkvalitnějšího 

participačního jednání. Na třech případech občanském participace v projektech urbánní 

obnovy jsem dokázala, že je velmi důležité načasování, kdy jaké informace sdílet a také 

s kým. Především pozdní informace o záměru na změnu v prostoru nebo představení 

hotového návrhu veřejnosti vyvolalo k místních obyvatelích odpor a aktivizovalo je 

v protestech proti takovému záměru. Zajištění účasti všech zájmových skupin na 

participačním jednání by mělo být základním předpokladem pro kvalitní participační jednání 

a záměrné i nezáměrné vynechání zájmové skupiny z participačního jednání snižuje nejen 

kvalitu jednání, ale také důvěryhodnost celého procesu v očích veřejnosti. To se mi potvrdilo 

na případu Sídliště Ďáblice, kde byl z informačního setkání vynechán developer a přispělo 

to k další nedůvěře ze strany veřejnosti v celé participační úsilí. V projektu Sídliště Ďáblice 

se také potvrdilo, že je velice důležité ujasnit si s jakým cílem občansko-participační jednání 

organizujeme. Nesoulad v očekáváních jednotlivých stran vyústil v rozčarování nad 

vývojem celé kauzy ze strany developera, městské části, spolku i veřejnosti a ve vzájemnou 

nedůvěru. 

Zároveň jsem upozornila na důležitost aktivizace společnosti, šíření informací o 

záměru i participačních aktivitách. V případech Ladronka a Sídliště Ďáblice spolky 

zorganizovaly petiční akce, díky nimž vzbudily pozornost masových médií ke sledování celé 

kauzy. Díky petičním akcím se jim také podařilo zapojit do protestu místní podniky, které 

dále šířily informace o kauze svým zákazníkům a informovanost o protestu i samotném 

záměru na přestavbu výrazně vzrostla. Naopak smírná cesta, kterou zvolil spolek v kauze 

Nárožíčko, založená na osobních jednáních se zástupci radnice a získání podpory pomocí 

sběru informací od místních obyvatel na jimi organizovaném festivalu, se ukázala ve vztahu 

k prosazení tématu do masových médií jako méně účinná. Zároveň se ale ukázalo, jak 

důležité je pokrýt přímo řešený prostor letáčky s informací o záměru či přímo participačních 

aktivitách tak, aby bylo možné oslovit i osoby nebydlící v přímém okolí řešeného prostoru, 

ale využívající ho. Díky absenci letáků v parku Ladronka se nepodařilo do participačních 

aktivit v kauze Ladronka zapojit všechny skupiny jeho uživatelů. Aktivní zapojení více stran 

(spolky i radnice) do celého participačního procesu i přípravných fází se však projevilo 

pozitivně ve vztahu k výsledkům participačního snažení. V případu Ladronka proběhl 

komplexní vícestupňový participační proces organizovaný radnicí městské části, ke kterému 

byli aktivně přizváni i zástupci spolků.  
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Dále jsem analyzovala zapojení spolků do projektů urbánní obnovy z hlediska teorií 

sociálních hnutí. Přístup ke zdrojům, vnější politické příležitosti i strategie zapojení 

veřejnosti do značné míry ovlivňují to, jestli bude spolek úspěšný v prosazení svých zájmů. 

Spolky zvolili různé strategie, které přizpůsobily jak místnímu prostředí, tak jeho 

obyvatelům a dobře reagovaly na místní podmínky. Pouze v případu Ladronka se však 

podařilo spolku prosadit svůj zájem. V ostatních dvou případech se dosud bohužel spolkům 

své zájmy prosadit nepodařilo. Důvodů je mnoho, pokusíme-li se shrnout zásadní rozdíly 

kauzami, musíme vyzdvihnout složité majetkoprávní vztahy v případech Sídliště Ďáblice a 

Nárožíčko. Zároveň však obě tyto radnice zaujaly ke kauze značně pasivní postoj a spolkům 

tak nezbývá nic jiného, než i nadále vyvíjet na radnice tlak. Vzhledem k rozsahu zásahu 

v případu Sídliště Ďáblice spolek v tlaku na MČ neustává a i nadále plánuje bojovat proti 

zamýšlenému záměru. V případu Nárožíčko však tlak ze strany spolku už poněkud polevil a 

je tak otázkou, zda spolek ještě vyvine další aktivitu na podporu prosazení svého zájmu. 

Kontroverznost záměru se tedy projevuje nejen ve vztahu k zaujetí veřejnosti, ale i ve vztahu 

k zaujetí samotného spolku. Důležité je si však také připomenout délku trvání kauz, a 

dosavadní neúspěch v prosazení zájmů spolků v případech Sídliště Ďáblice a Nárožíčko 

nemusí znamenat konec nadějí.  
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