
PROMĚNY MÍST V OBCI A KRAJINĚ – KROK ZA KROKEM



PO ZKUŠENOSTECH S ÚPRAVOU VÍCE NEŽ PATNÁCTI MÍST V 
OBCÍCH A KRAJINĚ A ZKUŠENOSTECH ZÍSKANÝCH PŘI  
SPOLUPRÁCI OBČANŮ, ZASTUPITELŮ A ARCHITEKTŮ
PŘEDKLÁDÁME TENTO MODEL POSTUPU PŘI PŘÍPRAVĚ A 
REALIZACÍ ZÁMĚRU, NA JEHOŽ KONCI MÁ VZNIKNOUT V OBCI  
NĚCO NOVÉHO, OPRAVENÉHO NEBO ZREKONSTRUOVANÉHO.
DOPORUČENÝ POSTUP NENÍ SICE  ZÁRUKOU, ŽE SE DOBRÉ
DÍLO  VŽDY PODAŘÍ, VĚŘÍME  ALE, ŽE MŮŽE BÝT  
POMOCNÍKEM PRO INICIÁTORY PROMĚN MÍST V OBCI A 
KRAJINĚ.

MODEL



Kolik místních lidí je proměně nakloněno.
Kdo s eventuální proměnou nesouhlasí.
Jak se k záměru staví zastupitelstvo.

JAK TO UDĚLAT ?
Dotazníkem, anketou, setkáním se zájmovými skupinami lidí, 
osobními rozhovory

NA CO SI DÁT POZOR ?
Často se můžeme mylně domnívat, že náš nápad je výborný, že mu 
lidé v obci fandí, ale skutečnost může být jiná. Pozor na to.
Bez souhlasu a podpory zastupitelstva je lépe se do akce nepouštět a 
raději ještě „zapracovat“, na tom, aby mu zastupitelstvo řeklo ano.

PŘÍKLAD
Ukázka zpracování výstupu  ankety zjišťující pohled lidí v obci Nečín 
na případné změny v obci  a  úpravy veřejných prostor  

1. ZJISTIT, KDO O ZMĚNU MÍSTA STOJÍ



PRPRŮŮZKUM ZKUM 

VEVEŘŘEJNEJNÉÉHO HO 

MMÍÍNNĚĚNNÍÍ



10. Co se Vám líbí na Vaší návsi?



11. Co byste na Vaší návsi vylepšil/a, 
popř. změnil/a?



23. Navrhněte, jak byste využili dotační prostředky 
1 000 000Kč na zlepšení životního prostředí uvnitř

obcí a v krajině v její blízkosti.



Kdo je vlastníkem pozemku, na kterém se má úprava realizovat
(v případě realizace získat jeho souhlas a písemnou dohodu).
Jak se k úpravě staví orgány (např. životního prostředí), které
mají ze zákona povinnost vyjádřit se.
Jak se staví k úpravě místa lidé žijící v jeho blízkosti nebo lidé, 
kterých se bude případná úprava nějak dotýkat.

JAK TO UDĚLAT?
Osobním jednáním

NA CO SI DÁT POZOR ?
Netajit věci, o kterých víme, že mohou projekt ohrozit, neřešit je 
až v průběhu realizace
Vyjasnit si, co obnáší následná péče o místo, předem zajistit, 
kdo se bude o upravené místo v budoucnu starat

2. ZJISTIT DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE



Sestavit  hlavní (realizační) skupinu - vyjasnit si, kdo a jak může se 
záměrem pomoct podle svých profesních a časových 
možností….

Oslovit širší skupinu místních lidí, kteří odborně, finančně nebo 
dalšími způsoby mohou realizaci napomoct (zapůjčením 
techniky, poskytnutím materiálu, sběrem historických dat...)

Spojit se případně s odborníky mimo region

NA CO SI DÁT POZOR?
Na prvotní nadšení, ze kterého můžeme nabýt dojmu, že je nás dost 

a všichni se chceme záměru maximálně přispět. 

3. SESTAVIT TÝM LIDÍ, KTERÝ BUDE S REALIZACÍ ZÁMĚRU POMÁHAT



Libochovičky, projekt: Rybník, který nás spojil
Zkušenosti z práce v týmu

Původní úvaha o tom, že role v týmu jednou určíme a zůstanou neměnné, se 
ukázala jako nereálná. Tak, jak se vyvíjel celý projekt, se postupně ukazovaly 
schopnosti i zájmy jednotlivých lidí. Na jednu stranu to může působit trošku 
nekoncepčně, na druhou stranu trvat na původním rozložení rolí by mohlo vážně
ohrozit realizaci projektu.
Vedoucím projektu byl jmenován jeden ze dvou nejmladších zastupitelůMichal 
Stuj. Michal měl od začátku do projektu chuť, neměl ale téměř žádné zkušenosti s 
vedením takového projektu. V tom mu hodně pomohlo školení od Nadace Via, 
které přineslo nejen zkušenosti z jiných projektů a teoretické znalosti, ale také
inspiraci a motivaci něco podobného dokázat i v naší malé vesničce.
Michal na projektu spolupracoval s Janem Kalou, starostou obce. Ten pomáhal jak 
s administrativou, tak s vedením projektu v době, kdy Michal pomoc potřeboval. 
Místostarosta Jiří Hamouz se staral o finanční záležitosti. O organizaci, svolání
brigád a o občerstvení se postarali společně Petr Hrubý, Ivana Hrubá, Ivana 
Stujová a Eva Černá. Jan Kučera si vzal na starosti organizaci dílčích praktických 
věcí. Za znovuobjevení již zapomenuté historie obce převzala odpovědnost Jana 
Tomsová, Ladislav Toms ml. a Lenka Kalová. Další zastupitelé společně s dalšími 
obyvateli  pomohli při konkrétních brigádách, na organizaci plánovacích setkání se 
podílel celý tým.

PŘÍKLAD



Osvědčilo se:

• spojit pravomoc a odpovědnost (vedení projektu  zastupitelstvem, 
veřejnost zapojit do dílčích částí projektu)
• dát rozložení rolí čas a nebát se změny – každý si postupně našel 
svou roli, která mu nejvíce seděla
• vše si včas vyříkat, netutlat pochybnosti
• pracovat raději v menších týmech než individuálně
• nepracovat dlouho do odpoledne, raději si dát po práci „společné
pivko“, u kterého se věci lépe prodiskutují
• společně se zasmát, brát věci s humorem
• nakonec to pěkně oslavit …

Jan Kala, starosta obce Libochovičky

PŘÍKLAD



Pravdivě, srozumitelně a průběžně informovat veřejnost o 
přípravě, realizaci a výsledcích úprav

JAK?
Místním časopisem, plakátem, letákem, na veřejných setkáních

NA CO SI DÁT POZOR
Sebelepší informovanost nezabezpečí, že si lidé nebudou 
vykládat mnohé po svém. Počítat s tím, že iniciátoři budou na 
pranýři. Dobrá informovanost  ale může zabránit mnoha 
nepříjemnostem.

4. INFORMOVAT VEŘEJNOST



Umožnit dalším lidem, kteří o to stojí, nějakým dílem se podílet 
na přípravě a realizaci záměru. Podle odborných nebo časových 
možností to může být pouhé poskytnutí rady, informace, 
převyprávění příběhu, který se k místu pojí, darování materiálu 
(kámen, dřevo, rostliny na výsadbu…) nebo časově náročnější
spolupráce na brigádách, sběru historických dat a pod.

5. UMOŽNIT MÍSTNÍM LIDEM ZAPOJIT SE



7.00h – 10.00h  cca 110 aut/hodina

10.00h – 13.00h   cca 90 aut/hodina

13.00h – 15.30h  cca 160 aut/hodina

15.30h – 18.00h  cca 110 aut /hodina

18.00h – 20.00h  cca 70 aut /hodina

PŘÍKLAD 1 – ÚPRAVA NEČÍNSKÉ NÁVSI
Při přípravě úpravy nečínské návsi dva občané v průběhu jednoho dne zapisovali průjezd aut 

od ranních do večerních hodin



Děti z družiny poskytly architektovi zajímavou informaci – zapsaly, co 
dělají na návsi, když tu čekají na odjezdy autobusů



SEDÍM A ČEKÁM KOUKÁM HRAJU SI S PEJSKEM  POVÍDÁME SI

HRAJEME SI KOLO, KOLO MLÝNSKÝ NA SCHOVKU       SMĚJEME SE

LÍŽU ZMRZLINU ČTU SI NA LAVIČCE BĚHÁME       SKÁKÁME

HRAJEME NA HONĚNOU PROCHÁZÍME SE MÁVÁM NA MARKA

HRAJEME SI S KOČIČKOU KRESLÍM SI NA LAVIČCE        MLSÁME

KRADEME SI ČEPICE PROHLÍŽÍM SI PLAKÁTY          PEREME SE

DĚLÁME SI NASCHVÁLY       JÍME            HONÍME SE KOLEM LAVIČKY  

OPRAVUJEM ÚKOLY       KRADEME SI ČEPICE     LEZEME NA LAVIČCE

VYMĚŇUJEME SI KARTY ČURÁME MÁVÁME NA SEBE

Co dělají děti na návsi



Starší občané poskytli historické fotografie, příběhy a událostí



V lomu u Radů dělal  nějakej Kocourek a ten říkával: „Mně se 

nikdy nepodaří, abych prošel kolem hospody a nezašel.“

„Jednou,“ povídá, „jsem si umínil, nezajdeš! Tak prej du, du, a 

když jsem došel až k Hrubejm, řek jsem si. Vidíš, vydržels to! 

Tak jsem se votočil a rovnou do hospody."

z vyprávění kameníka, pana Josefa Veselého

Předsevzetí



DĚTI Z DRUŽINY POŘÍDILY SOUBORY FOTOGRAFIÍ VŠECH DOMŮ V OKOLÍ NÁVSI –
STAVBY, PLOTY, MATERIÁLY, BARVY OMÍTEK, ZELEŇ A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI



Veřejná setkání jsou jednou z nejvstřícnějších forem, jak umožnit občanům podílet se na 
změnách v obci. Podle zaměření je můžeme rozdělit zhruba na tři typy:

1. Veřejná setkání za ú čelem informovat ve řejnost 
Jedná se o setkání, při kterých je veřejnosti představen již hotový záměr, projekt, program, 
plán. Zastupitelé nebo odborníci nejprve záměr představí, poté odpovídají na otázky 
veřejnosti. Účelem takového setkání je, aby lidé záměru porozuměli a po důkladném 
vysvětlení se s ním plně nebo částečně ztotožnili. 

2. Veřejné setkání za ú čelem konzultovat a p řipomínkovat zám ěr, hledat řešení
Cílem tohoto typu setkání je získat názory veřejnosti, které budou využity v další fázi 
realizace záměru.
Setkání lze začlenit ve fázi přípravy záměru nebo v průběhu realizace – nad pracovní verzí
záměru.
Hlavním cílem je získat plusy a mínusy záměru a formou  řízené diskuze hledat a navrhovat 
řešení. Důležité je, aby se mohl k záměru vyjádřit každý, kdo se vyjádřit chce. Z tohoto 
důvodu je dobré vést diskuzi formou práce v malých skupinách u stolů pro 4 – 6 osob.

3. Veřejná setkání za ú čelem vybrat řešení místního problému
Veřejná setkání tohoto typu jsou organizovaná s cílem dát lidem možnost vybrat jedno ze 
dvou nebo více řešení: vybrat místo, kde se bude záměr realizovat, způsob, jakým se to 
bude dělat, výslednou podobu záměru.
Nejprve jsou účastníkům představeny varianty řešení, následuje diskusz (frontální formou 
nebo u stolů v malých diskuzních skupinách), na závěr účastníci vyberou hlasováním nebo 
jinou formou řešení.

6. VEŘEJNÁ SETKÁNÍ



NA CO SI DÁT POZOR
Musíme zvážit, jestli to, co se má brigádou řešit, je věc dobrá v očích 
alespoň části veřejnosti.
Udělejme si předem představu o tom, kolik přibližně lidí má odvahu a 
ochotu se pro věc angažovat. Na brigádu většinou přijde nejvýše 
polovina z těch, kteří slíbili přijít. Lidé na venkově mají mnohem méně
volného času, nežli lidé ve městě, poněvadž část z něho jim zabere 
dojíždění za prací, práce kolem domu a v zahradě.
Vyberme pro brigádu vhodný čas. Vzhledem k množství práce, které
lidé mají „na soukromém“,  je nejvhodnějším termínem pro veřejné
brigády začátek jara a čas na sklonku podzimu. Dvě brigády za rok jsou 
až, až.
Pozvánka na brigádu by měla být jasná, stručná, příjemná, nekomisní. 
Měla by obsahovat kromě základních údajů kde, kdy, s jakým 
náčiním…i informaci, co v případě špatného počasí. Pozvánku je dobré
dát všem, ale osobně navíc pozvat lidi, o kterých víte, že chtějí přijít 
nebo lidi, kteří to zvažují. Je možné se při nějaké příležitosti zeptat, kdo 
chce pozvánky na brigády dostávat, a pak obesílat jen zájemce. 
(letáčkem, e-mailem, mobilem).
Pro většinu lidí je nejdůležitějším kritériem čas. Musí předem vědět 
dobu, jak dlouho bude brigáda trvat. Organizátor by měl po skončení
sjednané doby brigádu oficiálně ukončit, lidem poděkovat a navrhnout 
pro případné zájemce možnost pokračovat. Ti, kdo nemohou  nebo 
nechtějí zůstat déle, musí odejít s dobrým pocitem bez pocitu provinění, 
že nezůstávají, byť by to ještě bylo potřeba..
Brigádu je třeba dobře organizačně zajistit, aby nebyly zbytečné
prostoje, aby lidé věděli, co mají dělat. Někdy je nutné předem se 

BRIGÁDY



Na veřejném setkání v  Nečíni byly veřejnosti představena 4 místa 
vhodná pro vybudování dětského hřiště pro nejmenší. 
A) Pod školou
B) U staré školky
C) Před školou u kaštanu
D) U kadeřnictví
Prostřednictvím fotografií a doprovodného komentáře byla nastíněna 
pozitiva a negativa každé varianty. Účastníci setkání se nejprve v 
diskuzi vyjádřili k jednotlivým návrhům, poté formou samolepek označili 
místo (plakát), které je z jejich pohledu pro vybudování hřiště
nejvhodnější. Největší podporu získal návrh vybudovat dětské hřiště u 
kadeřnictví.

PŘÍKLAD



Varianta D – u kadeřnictví



Dětské hřiště pro nejmenší – „restaurace“



Osvědčená metoda všude tam, kde je dobrý leader, parta lidí ochotná pomoct, spolek 
zvyklý pro obec něco užitečného udělat. Pak stačí říct „chlapi deme“ a lidi se sejdou a kus 
práce se udělá.
Co ale v případě, kdy není leader ani parta a spolek vyčerpá svou „kapacitu ochoty pro obec 
něco udělat“ zorganizováním svozu kovového šrotu 1x ročně? Co v případě, kdy brigádou 
má vzniknout něco neobvyklého, co tu ještě nebylo? Co když organizátorem je žena nebo 
někdo z „náplavy“? Pak to dá víc práce.

7. BRIGÁDY



NA CO SI DÁT POZOR

•Zvážit, jestli to, co se má brigádou řešit, je věc dobrá v očích alespoň části veřejnosti.
•Udělejme si předem představu o tom, kolik přibližně lidí má odvahu a ochotu se pro věc angažovat. Na 
brigádu většinou přijde nejvýše polovina z těch, kteří slíbili přijít. Lidé na venkově mají mnohem méně
volného času, nežli lidé ve městě, poněvadž část z něho jim zabere dojíždění za prací, práce kolem domu 
a v zahradě.
•Vyberme pro brigádu vhodný čas. Vzhledem k množství práce, které lidé mají „na soukromém“,  je 
nejvhodnějším termínem pro veřejné brigády začátek jara a čas na sklonku podzimu. Dvě brigády za rok 
jsou až, až.
•Pozvánka na brigádu by měla být jasná, stručná, příjemná, nekomisní. Měla by obsahovat kromě
základních údajů kde, kdy, s jakým náčiním…i informaci, co v případě špatného počasí .Pro většinu lidí je 
nejdůležitějším kritériem čas. Musí předem vědět dobu, jak dlouho bude brigáda trvat.
•Organizátor by měl po skončení sjednané doby brigádu oficiálně ukončit, lidem poděkovat a navrhnout 
pro případné zájemce možnost pokračovat. Ti, kdo nemohou  nebo nechtějí zůstat déle, musí odejít 
s dobrým pocitem bez pocitu provinění, že nezůstávají, byť by to ještě bylo potřeba..
•Brigádu je třeba dobře organizačně zajistit, aby nebyly zbytečné prostoje, aby lidé věděli, co mají dělat. 
Někdy je nutné předem se dohodnout s několika spřízněnci, aby si vzali zodpovědnost za dílčí věci a měli 
na starost menší skupinu lidí.
•Největším motivem i konečným uspokojením je, když je na konci brigády něco konkrétního vidět, když má
brigáda výsledek. Někdy je dobré zajistit udělání části práce předem, aby byl po skončení brigády patrný 
výsledek- nezůstala práce rozdělaná.
Můžeme zapojit i děti, je ale třeba mít pro připravenu atraktivnější malou práci a „člověka na hlídání“.
•Nenechme se odradit případnými neúspěchy, malým počtem lidí.
•A hlavně, nečekejme žádný vděk, spíše je třeba počítat s kritickou reakcí ze strany nezúčastněné
veřejnosti. Jsme přece Češi.

7. BRIGÁDY



Nejsou dvě historie – lidská a přírodní, ale jen jedna, kteá je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek



Místo pro život – Dětské hřiště v Oborách

Nejsou dvě historie – lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek







PROMĚNY MÍST V OBCÍCH A KRAJINĚ

8. PRAKTICKÉ UKÁZKY



ČÍM – BOŽÍ MUKA 





NEČÍN - NÁVES



NÁVES – LAVIČKY návrh architekt Aleš Burian 







DUBLOVICE – ÚPRAVA STARÉ CESTY Z DUBLOVIC DO CHRAMOST 



ÚPRAVA CESTY návrh architektka Eva Wagnerová



ÚPRAVA CESTY Z DUBLOVIC DO CHRAMOST



ZADNÍ HÁJE – CESTA ZADNÍMI HÁJI



CESTA ZADNÍMI HÁJI- zastavení 1 



CESTA ZADNÍMI HÁJI- zastavení 3 


