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Výběr opatření
Analýza stávajících opatření, cílů, problémů a trendů

Vyhodnocení navrhovaných opatření a jejich balíčků

Vývoj podrobné specifikace strategických opatření a balíčků

Shoda na odpovědnosti a implementaci balíčků opatření

Monitorování a evaluace

Shromažďování dat a vyhledávání nových zdrojů dat

Vypracování plánu monitorování a evaluace

Analýza dat a indikátorů a prezentace výsledků

Evaluace procesu tvorby SUMP

Institucionální spolupráce
Prozkoumání rámců právní spolupráce

Identifikace institucionálních subjektů a pochopení jejich agend

Posouzení schopností, znalostí, kapacit a prostředků institucí

Vybudování struktur spolupráce a definování odpovědnosti

Řízení partnerství institucí

Evaluace institucionálního partnerství

Participace
Identifikace místních a regionálních zainteresovaných subjektů a jejich zájmů

Příprava strategie pro zapojování občanů a zainteresovaných subjektů

Stanovení úrovní a metod zapojování

Řízení participace a řešení konfliktů

Evaluace procesu participace

Základní aktivita

Doporučená aktivita

Možná aktivita
Proces SUMP je sled fází od definování 
procesu vytvoření plánu a evaluaci opatření. 
Diagram představuje klíčové úkoly SUMP pro 
orgány plánování, které souvisí se čtyřmi 
výzvami.

Institucionální spolupráce a participace jsou 
souvislé horizontální činnosti, se kterými by 
se mělo započít brzy, a to ve fázi definování 
procesu SUMP. Výběr opatření, jakož i činnosti 
monitorování a evaluace, jsou obzvláště 
důležité 

ve fázích následného analytického a 
technického plánování. Diagram odráží 
přípravu prvního SUMP; revidování a 
aktualizace SUMP by pak měla vycházet z 
již vytvořených struktur.

Definování 
procesu SUMP

Zpracování 
plánu

Implementace 
plánu

Evaluace 
plánu 

a opatření
Klíčové úkoly v oblasti tvorby SUMP
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Vize, 
cíle a záměry

Základní 
podmínky 
a scénáře

Identifikace a analýza vhodných typů strategických opatření

Výběr indikátorů pro monitorování a evaluaci

Participace – výzva v kostce
Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban 
Mobility Plan = SUMP) určuje program s cíli a prioritami 
pro dlouhodobý rozvoj dopravního systému města. 
Pokud mají být nalezeny úspěšné a životaschopné 
strategie, přechod k udržitelné mobilitě vyžaduje aktivní 
podporu ze strany veřejnosti a zainteresovaných stran. 
Proces participace založený na dialogu je nezbytný 
například pro společnou analýzu místních problémů s 
mobilitou, pro tvorbu společných cílů, určení strategií 
mobility a výběr opatření mobility. Zapojení občanů a 
zainteresovaných subjektů vytváří pozitivní základnu 
pro společné plánování, zlepšení základních znalostí o 
daném subjektu, přijímání nových myšlenek a zvyšování 
celkové kvality a důvěryhodnosti v rozhodovacích 
procesech.

Kvalitní a efektivní plánovací proces však čelí mnoha 
výzvám. Například nedostatku politické podpory k řízení 
přípravy SUMP, jež bere vážně odborné i laické názory, 
nedostatečné finanční zdroje nebo limity v personální 
kapacitě. Pokud jsou zainteresované subjekty a 
veřejnost nedostatečně oslovovány při přípravě SUMP, 
plánovači mohou nejen přijít o příležitost pro spolupráci, 
ale mohou také čelit neočekávaným intervencím. K 
dispozici je tak široký okruh nástrojů pro zapojení, z 
nichž musí plánovací orgány vybrat tu nejvhodnější 
kombinaci. A konečně, vstupy od zapojených stran musí 
být zapracovány do technického plánu a brány v potaz v 
rámci politických rozhodnutí.

Klíčové úkoly v oblasti tvorby SUMP  
Zdroj: Rupprecht Consult, 2016
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Identifikujte fáze cyklu SUMP, v nichž bude 
zajišťována participace

Při vytváření participační strategie je vhodné si 
definovat fáze přípravy SUMP, ve kterých budou občané 
a zainteresované subjekty přizvání k participaci a také, 
zda tyto strany budou zapojeny společně či odděleně 
z časového i formátového hlediska. Participační 
strategie usnadňuje koordinaci a účastníkům poskytuje 
transparentnost zapojovacích procesů a jejich výstupů. 

Dejte všem příležitost zapojit se

Proces participace by měl odrážet škálu aktérů a 
demografickou stejně jako socioekonomickou strukturu, 
jež je ovlivněna nebo ovlivňuje přípravu a implementaci 
plánu mobility. Součástí těchto struktur jsou také 
skupiny, které se obtížně zapojují. Existuje mnoho typů 
formátu zapojení, které jsou vhodné pro SUMP, každý 
s různým stupněm spolupráce (např. crowd – sourcing 
informací o místní dopravě, interaktivní rozvoj vizí, 
komentování návrhu plánu mobility). Plánovací tým by 
měl posoudit dostupné nástroje pro zapojení (osobní 
kontakt, online) a vybrat nejvhodnější metody pro 
každou fázi cyklu SUMP a každou skupinu účastníků. 

Vstupy zaznamenejte a analyzujte systematicky 
a transparentně

Vstupy od občanů a zainteresovaných subjektů je 
nutno zdokumentovat, posoudit a analyzovat. Je velmi 
důležité jasně a otevřeně informovat o přípravě SUMP 
a o způsobu provádění rozhodnutí. Dialogy by měly být 
otevřené a respektující, zároveň však nelze očekávat, že 
je možné vyhovět všem návrhům.

Zajistěte dostatečné zdroje pro přípravu a 
provedení participačního procesu

Celý koncept participace by měl být vhodně zvolený 
k místnímu kontextu, zkušenostem, dovednostem, 
zdrojům a kapacitám. Plánování a koordinace 
participačních aktivit vyžaduje značné úsilí a čas. To 
také zahrnuje monitorovaní a kontrolu kvality postupu, 
aby bylo možné v případě potřeby přijmout nápravná 
opatření. 

Měly by také být alokovány zdroje pro kritické posouzení 
efektivity participačního procesu, aby se zlepšila 
participace při budoucím plánování SUMP. Vytvoření 
kvalitní kultury zapojování je proces učení se a rozvoje 
vědomostí jak pro orgány, které participaci organizují, 
tak pro občany a zainteresované subjekty.

Chtěli byste se dozvědět více? 

Další informace a příklady místních řešení můžete najít v  
Manuálu pro participaci!

Setkání zainteresovaných subjektů v Budapešti 
Zdroj: BKK Centre for Budapest Transport

Pro další informace se k nám můžete připojit na webových 
stránkách www.eltis.org a www.sump-challenges.eu
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Participation

Involve: The planning authority, citizens and 
stakeholders work together continuously throughout 
the SUMP stages. Issues and concerns are directly 
reflected, and participants are informed about how 
their input specifically influenced the decision.

Collaborate: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted, though, that if citizens and 
stakeholders are not genuinely involved, this level of 
involvement may be at odds with democratic principles.

Empower: The planning authority promises that 
it will implement what stakeholders or citizens 
decide. It should be noted though that if citizens and 
stakeholders have not been genuinely involved, this 
level of involvement may be at odds with democratic 
principles. 

SUMP Information Centre in Dresden (with ‘ballosplit’  
survey on future modal split).  
Source: City of Dresden

2.2  Why is participation  
important?

The engagement of stakeholders and citizens can 
improve the planning process by (see e.g. Krause, 2014; 
CEEA, 2008; Booth and Richardson, 2001):

•	understanding the current problems as perceived by 
citizens and the objectives which they would wish the 
SUMP to address

•	considering (new) ideas and concerns, improving the 
knowledge base and increasing the range of options

•	creating a positive foundation for working with 
interested parties to build trust, resolve problems, 
make informed decisions and reach common goals

•	revealing potentially unforeseen barriers or possible 
conflicts early in the process, thereby reducing costs 
during plan preparation and implementation

•	increasing the public authority’s transparency and 
accountability to the public throughout the planning 
process

•	increasing the overall quality and credibility of decision 
making.

Whether those benefits can be achieved depends on 
how the participation process is actually conducted. 
If stakeholders and the public are engaged properly, 
participation has the potential to increase the quality 
of the plan. It also increases the probability of finding 
agreements and compromises which all participants 
find acceptable. Participation does not automatically 
lead to agreement among stakeholders; it is quite the 
opposite – disagreements need to be accommodated 
in the decision making process. What seems to be an 
additional effort could actually reduce delays and costs 
in both the planning and implementation phases and 
reduce the risks of the plan failing or facing strong 
opposition afterwards (see e.g. GUIDEMAPS, 2004). 
Last but not least, participation can create a greater 
sense of responsibility and buy-in among the involved 
politicians, planners, citizens and stakeholders (NCDD, 
2009). A sense of ownership can evolve even if no final 
agreement for everybody has been achieved. 
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Participation

Another crucial topic in participation is the 
representation of different interests; as in many cases 
only certain powerful groups or the “familiar faces” are 
actually involved in the process. Participation means the 
inclusion of different types of participants throughout 
the planning process and also addressing specific 
requirements of each group involved. This especially 
concerns groups with less ability to articulate their 
concerns and groups with particular needs (e.g. people 
with disabilities, children and the elderly). 

2.3 Participation in Europe

Stakeholder involvement and citizen participation 
practices in transport planning do vary across European 
countries and between cities. Several countries have 
formal, mandatory consultation procedures for medium 
and large scale transport projects, as well as for the 
development of transport plans and SUMPs (see e.g. 
CH4LLENGE, 2015; Eltis, 2015). Local Transport Plans 
(LTPs), for example, which English local authorities 
are legally obliged to develop, require participation 
but have no prescribed procedure for the participation 
process. In France, there is a clear legal framework 

Box 1: The Paradox of Participation

The “paradox of participation” reflects that 
the interest of citizens is low in early planning 
phases when processes are still open and 
flexible (see e.g. Lindenau & Böhler-Baedeker, 
2015). As soon as planning processes and 
proposals become more concrete and at the 
same time more inflexible, citizens’ interest 
increases as they now feel directly affected. 
Accordingly, one of the challenges for cities 
is to select different participation approaches 
and tools for different planning phases in 
order to raise interest and encourage early, 
active participation.

for the development of urban mobility plans (Plan 
de Déplacement Urbains, PDU), and also for the 
involvement of institutional stakeholders; but it is 
not very demanding in terms of citizen involvement 
(CEREMA 2015). In contrast to that, in Flanders, 
Belgium, the involvement of citizens in all local planning 
activities is set by law. A range of Belgian cities have 
gone beyond the required consultation procedures and 
developed new participation approaches and routines.

A number of countries in Europe have only limited 
experience in collaborative planning approaches and 
no or very limited procedures for involving citizens 
and stakeholders. The transport planning objectives 
in these countries usually relate to traffic flow capacity 
and speed, while accessibility, quality of life and social 
involvement were added only very recently to the 
cities’ transport agendas. The planning itself is still 
undertaken primarily by transport and technical experts 
while citizens and stakeholders are only informed about 
the planned developments, plans and projects, rather 
than being involved in the planning processes.

Public debate evening on SUMP in Brno. 
Source: City of Brno
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