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ÚVOD 

Projekt Čistá mobilita pro Prahu (dále jen ČMPP) byl podpořen Státním fondem životního prostředí na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí v rámci výzvy č.11/2017 Národního programu životního prostředí, 

prioritní oblast 6. Environmentální prevence, podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, 

podporovaná aktivita 6.1.H Osvětové projekty v oblasti čisté mobility. 

Příjemcem dotace ve výši 1 805 092 Kč (80 % oprávněných nákladů projektu) bylo hlavní město Praha, za 

realizaci projektu zodpovídá Odbor dopravy (do roku 2018 Odbor rozvoje a financování dopravy) Magistrátu 

hl. města Prahy (dále jen MHMP).  

Projekt byl realizován v období červenec 2018 až říjen 2019 na území hl. města Prahy. 

••• 

VÝCHODISKA PROJEKTU  

Hlavní město Praha dlouhodobě usiluje o rozvoj udržitelné dopravy, a tím i snížení dopadů motorové dopravy 

na životní prostředí a kvalitu veřejného prostoru. V minulých letech byly hlavním městem Prahou přijaty v této 

oblasti zásadní strategické dokumenty i metodické postupy, k jejichž naplňování projekt ČMPP směřoval.  

Aktivity projektu ČMPP doplnily dlouhodobou zastřešující informační kampaň hl. města Prahy Čistou stopou 

Prahou (dále jen ČSP), zaměřenou na propagaci a osvětu v oblasti udržitelné mobility ve městě, tak aby bylo 

maximálně využito synergického efektu obou projektů. 

••• 

CÍLE PROJEKTU 

Projekt byl rozdělen na dvě části.  

Cílem první části projektu bylo formou plošné i kontaktní informační kampaně seznámit širokou veřejnost 

jednak s negativními dopady konvenční motorové dopravy na životní prostředí hl. města Prahy a potažmo na 

zdraví jeho obyvatel, jednak jí poskytnout informace o alternativách, tj. alternativních pohonech motorových 

vozidel, o výhodách využití veřejné hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravě a sdílení dopravních 

prostředků.  

Cílem druhé části projektu bylo vtáhnout do řešení problematiky čisté mobility klíčové osoby veřejné správy 

a souvisejících organizací, zejména městských částí Prahy, které ovlivňují formování dopravy a veřejného 

prostoru, motivovat je k přístupu řešení této problematiky v souladu s principy udržitelné mobility a vybavit je 

znalostmi a dovednostmi, které jim v tom mohou pomoci.  

 

PŘÍLOHA 1: Popis projektu k 1. 7. 2019 

 

•••  
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HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU 

 

Aktivity – část plošná osvěta 
2018 2019 

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Projektová příprava                 

Blogové příspěvky                 

Komunikace na sociálních sítích                 

Rozesílání e-mailového newsletteru                 

Komunikace skrze kanály MHMP                 

Měření emisí (kampaň MAMATAXI)                 

Event: Prezentace pro TUD                 

Event: ForBikes                 

Tiskoviny (brožura, kvízy)                 

Event: Grand Veteran, Praha 8                 

Event: Den Země, Praha 20                 

Event: Den bez aut, Praha 7                 

Event: E-bike fest                 

Event: Do práce na kole                 

Outdoorová kampaň (2 vlny)                 

Radiospot Zasměj se s námi                 

Soutěž „Na kole Prahou“                 

Evropský týden mobility & DBA                 

Event: Týden hrdinů                 

Inzerce v denících MČ                 

Inzerce v komerčních denících                 

Videospot KLAUNI                 

 

Aktivity – část podpora MČ 
2018 2019 

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Projektová příprava                 

Exkurze Den bez aut 2018 Brusel                 

Sdílení příkladů dobré praxe – ČSP                 

Cyklovyjížďka po infrastruktuře 1.                 

Workshop pro veřejnou správu (2x)                 

Cyklovyjížďka po infrastruktuře 2.                 

Konzultační podpora MČ - externí                 

Evaluační setkání MČ                 

••• 

ROZPOČET PROJEKTU 

Na realizaci projektu ČMPP byly dle přehledu skutečného čerpání uvedeného v Příloze 2 této zprávy vynaloženy 

prostředky ve výši 2 256 365 Kč. 

Na realizaci projektu ČMPP se dále v rámci svého běžného pracovního úvazku intenzivně podíleli 3 zaměstnanci 

Odboru dopravy MHMP a 3 zaměstnanci z odborů ochrany prostředí, rozpočtu a účetnictví MHMP. 
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Mimo rozpočet projektu ČMPP podpořilo hlavní město Praha 3 městské části v organizaci vlastního Dne bez 

aut 2019 účelovou dotací v celkové výši 300 000 Kč. 

Na realizaci zastřešující kampaně Čistou stopou Prahou v roce 2019 byly mimo rozpočet projektu ČMPP dále 

vynaloženy prostředky ve výši 5 700 tis. Kč. 

 

PŘÍLOHA 2: Skutečné čerpání finančních prostředků na plnění projektu 

••• 

REALIZAČNÍ TÝM 

Byl sestaven patnáctičlenný projektový tým ve složení:  

 manager projektu (plněno v rámci běžného pracovního úvazku zaměstnance Odboru dopravy MHMP); 

 koordinátor projektu Čistá mobilita pro Prahu (plněno v rámci dohody o provedení práce v rozsahu 240 

hod); 

 koordinátor kampaně Čistou stopou Prahou (plněno v rámci pracovní smlouvy na koordinaci projektu 

Čistou stopou Prahou s Odborem dopravy MHMP); 

 3x copywriter (1x plněno v rámci dohody o provedení práce v rozsahu 200 hod a 2x v rámci běžných 

pracovních úvazků); 

 2x dataanalytik (1x plněno v rámci dohody o provedení práce v rozsahu 200 hod a 1x v rámci běžného 

pracovního úvazku); 

 administrátor webové stránky Čistou stopou Prahou (plněno v rámci pracovní smlouvy na údržbu webové 

stránky Čistou stopou Prahou s Odborem dopravy MHMP); 

 specialista na sociální sítě Facebook (plněno v rámci dohody o provedení práce v rozsahu 200 hod) 

 grafik (plněno v rámci objednávky na grafické práce); 

 specialista na ochranu životního prostředí se zaměřením na ovzduší (plněno v rámci běžného pracovního 

úvazku zaměstnance Odboru ochrany prostředí MHMP); 

 specialista na rozvoj pěší dopravy (plněno v rámci běžného pracovního úvazku zaměstnance Odboru 

dopravy MHMP); 

 specialista na komunikaci (plněno v rámci běžného pracovního úvazku zaměstnance Odboru dopravy 

MHMP); 

 konzultant v oblasti organizace akcí pro veřejnost v tématu udržitelné mobility (plněno v rámci dohody o 

provedení práce v rozsahu 240 hod). 

 

V rámci konzultací byli přizváni další externí odborníci v oblasti životního prostřední, dopravy a komunikace 

s veřejností. 

••• 
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REALIZACE AKTIVIT PROJEKTU – ČÁST I.  

– OSVĚTOVÁ KAMPAŇ 

 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

Přípravná fáze první části projektu proběhla v druhé polovině roku 2018 a sloužila k analýze cílové skupiny 

a detailnímu nastavení komunikační strategie. V jejím rámci byly zpracovány rešerše k tématu, provedena 

šetření v cílové skupině, relevantní zdroje informací byly analyzovány a kompilovány. Projektový tým z těchto 

informací vycházel při plánování a přípravě strategie pro komunikační mix kampaní v další části projektu.   

Pro tyto účely byly využity existující podklady ke strategickým dokumentům hl. města Prahy, příklady dobré 

praxe z jiných měst, další zdroje informací v tématu udržitelné mobility v ČR i zahraničí a formou průzkumu 

byly získány informace mezi respondenty reprezentujícími cílovou skupinu projektu.  

Efektivní cestou získávání informací s vysokou výpovědní hodnotou o charakteru cílové skupiny se ukázala 

kombinace kvantitativního průzkumu dopravy v Praze a Středočeském kraji (Medián, 2018) a na základě jeho 

výsledku zadaného kvalitativního průzkumu na respondentech z řad cílové skupiny projektu (Ipsos, 2018). 

Průzkum agentury Ipsos proběhl formou focus group ve čtyřech iteracích a ve třech konfiguracích. 

 

Souhrn motivací i bariér ve využití prostředků mixu udržitelné mobility z pohledu jednotlivce (IPSOS, 2018) 

 

Výsledky průzkumy spolu s daty vzešlými z průzkumu face to face během akce pro veřejnost Den bez aut 2018 

na ulici Křižíkova, Praha 8 byly využity při tvorbě strategie komunikace k dosažení cíle projektu. 

V rámci projektové přípravy byly do mediálního plánu kampaně Čistou stopou Prahou (dále jen ČSP) pro rok 

2019 vloženy aktivity projektu Čistá mobilita pro Prahu (dále jen ČMPP) tak, aby tento organicky doplňovaly 

a bylo tak dosaženo maximálního synergického efektu. 

Propagační aktivity obou projektů byly rozplánovány tak, aby respektovaly mj. specifika ročních období 

a příležitosti, které jednotlivá roční období ke komunikaci s veřejností nabízejí. Pro každý měsíc roku 2019 bylo 
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stanoven hlavní komunikační téma korelující s náplní projektu ČMPP v tomto pořadí: Smog, Kde jsou vystaveni 

lidé největšímu množství škodlivých emisí?, Rozvoj pražské MHD, Aktivní mobilita a její účinky na zdraví, 

Ovzduší a jeho hodnota, Sdílená mobilita a veřejnou hromadnou dopravou na dovolenou, Elektromobilita a 

další alternativní pohony, Bezpečná cyklistika a chůze, Co nás nutí auta dýchat, Ekodriving, Jak se využíváním 

vhodného módu přepravy udržet v kondici.  

Informace byly nabízeny veřejnosti skrze články a další obsahovou komunikaci v tištěných médiích, na 

webových stránkách ČSP, skrze sociální sítě, newsletterové kampaně a na akcích pro veřejnost. 

V rámci projektové přípravy i v dalších fázích projektu byly systematicky sledovány newslettery a trendy 

neziskových i vládních organizací v oblasti udržitelné mobility. Rešerše obsahu a zvláště přínosné cizojazyčné 

články byly přeloženy do češtiny, kompilovány a vždy 1x za měsíc publikovány komunikačními kanály projektu.  

To umožnilo laické i odborné veřejnosti kontakt s příklady dobré praxe, novými poznatky z oblasti čisté mobility 

a jednoduchý přístup k původním zdrojům informací. 

 

 
Ukázka managamentu týmových úkolů v kategorii průběžných mediálních výstupů 

 

PŘÍLOHA 3: Doprava v Praze a Středočeském kraji. Median, 2018. 

PŘÍLOHA 4: Udržitelná doprava Praha. Ipsos, 2018. 

PŘÍLOHA 5: Názory návštěvníků stánku ČSP během Dne bez aut 2018 na ulici Křižíkova, Praha 8. 
Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP, 2018. 

 

••• 

AKTIVITY PROJEKTU 

Kampaň byla realizována skrze existující komunikační kanály ČSP, což vytvářelo synergický efekt. Kampaň byla 

vedena na základě zkušeností z projektu ČSP, inspirací ze zahraničí včetně exkurze na Den bez aut 2018 

v Bruselu a za dohledu a konzultací komunikačních odborníků. U výstupů, které byly financovány z projektu 

ČMPP, byla dodržena požadovaná publicita. 
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Loga pro komunikaci a publicitu projektu ČMPP: 

••• 
 

Komunikace skrze webové stránky Čistou Stopou Prahou 

 Charakter aktivity: jedná se o webové stránky blogového typu, na kterých sdílíme témata týkající se 

mobility a to především pražské, aktivní, alternativní, ekologické, sdílené, uzpůsobené, či jinak 

nekonvenční.  

 Cíl: doručit relevantní, zkontrolovaný obsah, jež uživatele přiměje k zamyšlení a tížené změně chování 

v oblasti mobility. Informovat veřejnost o reálných dopadech a alternativách a tím zvyšovat motivaci a 

snižovat bariéru ke změně jejich návyků. 

 Termín: průběžně (1. 10. 2018–31. 10. 2019) 

 Popis: Články jsou psány na míru komunikovaným tématům, byly přebírány z tiskových zpráv (novinky 

v pražské dopravě) a překládány relevantní inspirační články ze zahraničí. Tento mix zaručil atraktivitu 

obsahu. Také zde byly shromažďovány informace týkající se relevantních projektů a jejich výstupů 

(např. ČMPP), akcí, map cyklistické infrastruktury nebo možnost přihlásit se do emailového 

newsletteru. Články byly řazeny do čtyř hlavních témat (Pěšky, Na kole, MHD, Autem) a dále podrobněji 

členěny pro snazší orientaci čtenáře. 

 Impakt: 53 000 (93 000 unikátních zobrazení stránek) a díky podpoře ČMPP se podařilo navýšit počet 

uživatelů o 41 % v porovnání se stejným obdobím v roce předešlém. 

               Články na webové stránce Čistou stopou Prahou (náhled 29. 9. 2019) 
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       Ukázka úvodu článku z webu cistoustopou.cz (17. 10. 2019) 

 

PŘÍLOHA 6: Seznam relevantních článků ČSP 

PŘÍLOHA 7: Návštěvnost webové stránky ČSP 

 

••• 
 

Využití facebookového profilu ČSP 

 Charakter aktivity: využívání stránky Čistou Stopou Prahou na facebooku k předávání informací okruhu 

sledujících uživatelů i platforma pro placenou reklamu. 

 Termín: průběžně (1. 10. 2018–31. 10. 2019) 

 Popis: Na facebook byly přidávány odkazy, videa a infografiky, propojené s informačními články na 

webu, sloužily tedy zejména jako brána na webovou stránku Čistou Stopou Prahou. Díky charakteru 

média jej však shlédlo mnohem více návštěvníků, přičemž mohli reagovat a psát komentáře. Tím 

pádem docházelo k oboustranné komunikaci, kdy se aktivně diskutovalo nad tématy mobility. 

Důležitým aspektem bylo sdílení obsahu webových stránek organizací sledujících stejné cíle (např. 

neziskových organizací, státní správy, integrovaných systémů) a podpory reklamy, kterou tak bylo 
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možno efektivně a velmi úzce cílit na vybraný segment uživatelů. V neposlední řadě byla facebooková 

stránka využívána jako primární komunikační kanál pro propagaci akcí pro veřejnost. 

 Impakt: 1 333 000 uživatelů (pozn.: Metodika výpočtu počítá s průměrnou hodnotou unikátních 

uživatelů za den (jakkoli zasažených obsahem stránky, tedy příspěvkem, reklamou, interakcí své 

komunity apod. v rámci období (1. 10. 2018–31. 10. 2019) a je vynásobena celkovým počtem dní, kdy 

běžela kampaň ČMPP. V jednotlivých dnech se tedy mohou unikátní uživatelé opakovat, neexistuje však 

přesnější způsob, jak se k unikátnímu počtu uživatelů dostat bez využití nákladných analytických 

nástrojů. Více viz příloha) 

 

 
Ukázka příspěvku na facebooku – vlastní infografika 

 
Nárůst „To se mi líbí“ stránky na facebooku v době trvání projektu 
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Ukázka dosahu některých příspěvků na facebooku ČSP 

 

PŘÍLOHA 8: Šíření informací prostřednictvím sociální sítě facebook  

 

••• 
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Využití newsletteru ČSP 

 Charakter aktivity: zasílání souhrnu novinek a nejdůležitějších článků e-mailem těm uživatelům, 

kteří k tomu dali výslovný souhlas.  

 Termín: průběžně (1. 10. 2018–31. 10. 2019) 

 Popis: Jednou měsíčně je zasílán newsletter lidem, kteří se přihlásili k odběru na některé z akcí pro 

odbornou či laickou veřejnost, nebo online. Jedná se často o fanoušky některého z témat čisté 

mobility, kterým poskytujeme výběr nejdůležitějších a nejzajímavějších informací. Zároveň bylo 

testováno odesílání formou A/B testu a díky těmto krokům se zvýšila přívětivost prostředí pro 

uživatele a také navýšily počty otevřených emailů a vnitřních prokliků. Tato forma získávání 

informací je rovněž aktivně nabízena zaměstnancům ve veřejné správě.  

 Impakt: 3 100 uživatelů (opakovaně každý měsíc); ve srovnání s dobou začátkem projektu ČMPP 

se jedná o nárůst o 15 %. 

 
 

ukázka newsletteru 

 

PŘÍLOHA 9: Šíření informací prostřednictvím newsletteru ČSP 

 

••• 

Osobní kontakt s veřejností  

Informace v oblasti čisté mobility a tištěné materiály vytvořené v rámci projektu ČMPP byly sdíleny s odbornou 

i laickou veřejností na šestnácti významných akcích v průběhu roku 2019. V rámci těchto akcí bylo rozdáno 

celkem 2 500 brožur z projektu ČMPP a byly uplatněny další osvětové materiály ve formě kvízů pro dospělé 

i pro děti.  

Pro potřeby propagace projektu byly vytvořeny dva rollupy k využití pod širým nebem i v interiéru. 
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Materiál projektu ČMPP byl na místa konání akcí pro veřejnost dopravován s pomocí cargokola, které zpravidla 

sloužilo také jako výstavní „stánek“. 

PŘÍLOHA 10: 2x rollup projektu ČMPP 

 

Prezentace projektu ČMPP pro studenty Technologické university v Dublinu, Irsko 

 Charakter akce: prezentace projektu odborné veřejnosti, uzavřená akce 

 Termín: 21. 3. 2019 

 Popis: Setkání se studenty a pedagogy Technologické university v irském Dublinu během jejich 

studijní návštěvy Prahy v rámci programu Udržitelnost a nástroje veřejné politiky v evropském 

kontextu. Prezentace proběhla nad rámec původního návrhu kampaně. 

 Počet kontaktovaných osob: 16 

 

PŘÍLOHA 11: Prezentace ČMPP pro TUD ze dne 21. 3. 2019 

 

 

 

ForBike 2019 

 Charakter akce: největší veletrh o cyklistice v ČR na výstavišti v Letňanech 

 Termín: 29.–31. 3. 2019 

 Popis: Tři dny poskytoval početný tým ČSP návštěvníkům veletrhu informace o aktivních 

módech dopravy. V designovém stánku byly k dispozici brožury „Nejde to lépe?“ a navazující 

kvízy pro děti i dospělé, ukázka mobilní aplikace „Na kole Prahou“, nový Katalog cyklovýletů 

vlakem (vytvořený ve spolupráci se společností České dráhy), další propagační a informační 

materiály, ukázka použití cyklopruhů a také cyklo-vlako-bar s nabídkou kávy zdarma. Kromě 

diskusí a nabídky informačních materiálů návštěvníci měli možnost přihlásit se k odběru 

newsletteru. 

 Počet potenciálně zasažených osob: 31 000 návštěvníků veletrhu, počet kontaktovaných 

osob: 500 
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Grand Veteran Praha 2019 

 Charakter akce: 2. ročník akce pro fanoušky veteránských vozidel pořádaný v Praze 8 - 

Bohnicích 

 Termín: 27. 4. 2019 

 Popis: Informace o projektu ČMPP a tištěné materiály byly předány návštěvníkům akce při 

vstupní bráně do areálu konání a dále při krátkém vystoupení na pódiu v rámci programu akce.  

 Počet kontaktovaných osob: 200 

 

Den Země v MČ Praha 20  

 Charakter akce: tradiční oslava Mezinárodního Dne 

Země ve formě akce pro veřejnost pořádaná Městskou 

částí Praha 20  

 Termín: 27. 4. 2019 

 Popis: Informace o projektu ČMPP a tištěné materiály 

byly předány návštěvníkům akce na stánku 

ekovýchovné sekce rodinného centra Mumraj. 

 Počet kontaktovaných osob: 100 
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Den bez aut na ulici Jirečkova, Praha 7 

 Charakter akce: dvoudenní akce typu Den bez aut doprovázená dopravní uzavírkou ulice 

Jirečkova v Praze 7, proběhla v rámci pilotního projektu pod záštitou Evropské komise. 

 Termín: 27.–28. 4. 2019 

 Popis: Informace o projektu ČMPP a tištěné materiály byly předávány návštěvníkům akce 

v neděli 28. 4. 2019.  

  Počet kontaktovaných osob: 50 

 

Do práce na kole 2019  

 Charakter akce: tradiční soutěžní výzva pořádaná spolkem Auto*Mat v celé ČR 

 Termín: květen 2019 

 Popis: Materiály ČMPP byly předány soutěžícím zaměstnancům MHMP v rámci uvítacího 

balíčku spolu s dalšími informacemi na téma čisté mobility. 

 Počet kontaktovaných osob: 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E-bike Fest v Praze 4 

 Charakter akce: akce pro veřejnost na podporu využívání elektrokol s možností testování kol na 

místě. 

 Termín: 18.–19. 5. 2019 

 Popis: Návštěvníkům akce byly předávány informace o projektu ČMPP a tištěné materiály.  

  Počet kontaktovaných osob: 150 
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Týden hrdinů na pražském Výstavišti 

 Charakter akce: týdenní vzdělávací akce v bezpečnosti silničního provozu, činnosti složek 

Integrovaného záchranného systému, určena především žákům základních škol, ale I veřejnosti 

 Termín: 9.–15. 9. 2019 

 Popis: Informace o projektu ČMPP a tištěné materiály byly předávány návštěvníkům akce na 

stanovišti BESIP.  

  Počet z kontaktovaných osob: minimálně 1000 

 

Evropský týden mobility a Den bez aut 2019  

 Charakter akce: osm významných akcí pro veřejnost na podporu udržitelné mobility spojených 

s tradiční oslavou Evropského týdne mobility pod záštitou Evropské komise, téma roku 2019: 

Projdi se s námi! 

 Termín: 16.–22. 9. 2019 

 Popis: V rámci Evropského týdne mobility 2019 v Praze byly materiály z projektu ČMPP šířeny 

na akcích:  

 Výstava andělů v rámci projektu EDWARD V Zítkových sadech  

 beseda Mikromobilita ve městě v Pražském kreativním centru  

 Snídaně na peróně na čtyřech železničních zastávkách v Praze  

 Myčka jízdních kol v areálu Přístav 18600 v Praze 8  

 filmový festival Městem v kině Ponrepo,  

 tradiční cyklojízda Pražské cyklozvonění  

 Den bez aut na čtyřech lokalitách v Praze 

 druhá beseda pro veřejnost s odborníky v rámci mikrokampaně MAMATAXI 

 Počet potenciálně informovaných osob: minimálně 6 000 



ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU │ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDWARD v Zítkových sadech, 16. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

  
Myčka kol na Rohanském ostrově, 16–20. 9. 2019 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                     Snídaně na peróně na železniční zastávce v Praze-Čakovicích, 19. 9. 2019 

 

Kompletní závěrečné zprávy ze tří lokalit Dne bez aut 2019 jsou obsahem příloh 38, 39 a 40 této závěrečné 

zprávy. 

••• 
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Komunikace skrze kanály MHMP  

 Charakter aktivity: sdílení informací o projektech ČSP a ČMPP na portálu Praha.eu, využívání 

facebookové stránky Praha.eu ke sdílení nejzajímavějšího obsahu, distribuce tiskových zpráv a tiskových 

konferencí skrze Odbor médií a marketingu MHMP. 

 Termín: průběžně 10/2018–10/2019 

 Popis: Články vystavené na pražském webovém portálu pomáhají šířit informace směrem k občanům 

Prahy, stejnou úlohu plní spolupráce s facebookovou stránkou MHMP, která sdílí nejzajímavější obsah 

ČSP. Nejdůležitější jsou tiskové konference a tiskové zprávy, kterými oslovuje hl. město Praha tištěná, 

vysílaná i on-line média. Tato média mají velmi široký zásah a odkazují na webové stránky propagující 

projekt ČMPP. 

 Impakt: doplňkové komunikační kanály, zásah vlivem mediálního výskytu nelze přesně určit. 

 
 

ukázka sdílení obsahu na Facebooku a ukázka tiskové zprávy magistrátu mluvící o aktivitách projektu ČSP 

••• 

Outdoorová komunikační kampaň 

 Charakter aktivity: inzerce jednotlivých nosných sdělení na outdoorových plochách. 

 Popis: Byly využity venkovní reklamní nosiče společnosti JSDecaux ve formě RollingBoard (RLB) umístěné 

na místech s hustou dopravou, kde mají zejména v době dopravní špičky vysokou relevantnost sdělení i 

zásah směrem k pražským řidičům, (30 ks, v termínu 21. 5.– 26. 8. 2019) a CityLight (CLV) umístěné na 

pěších zónách v centru Prahy (30 ks, v termínu 27. 8.– 9. 9. 2019). Obsahem byly vizuály kreativně 

komunikující témata dopravy a souvisejících nákladů, znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních 

rizik.  

 Impakt: nelze jednoznačně určit, ale na pěších zónách v centru Prahy je hodinová intenzita chodců až 

8 500 osob (místa umístění CLV); na některých komunikacích, kde jsou umístěny RLB, dosahuje 

24hodinová intenzita motorové dopravy desítek tisíc vozidel (Barrandovský most 51 000 vozidel, 

5. května 33 000 vozidel) – impakt je tedy vysoký! 

 

PŘÍLOHA 12: 4x vizuál ČMPP pro velkoformátovou inzerci 

PŘÍLOHA 13: Přehled umístění velkoformátové outdoorové inzerce na RLB 
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Ukázka plochy s kreativním konceptem 

••• 

Video na téma dopady na životní prostředí a lidské zdraví 

 Charakter aktivity: Vytvoření a doručení video obsahu pro obyvatele Prahy a dojíždějících z přilehlých 

částí Středočeského kraje, které je donutí k zamyšlení nad potřebou využívat auto a zvážení možných 

alternativ pro přesun z/do práce a v rámci Prahy. 

 Termín: říjen 2019  

 Popis: Informace získané díky průzkumům cílové skupiny byly kreativně uchopeny a ve spolupráci 

s komunikačními agenturami bylo vytvořeno video, které neotřelým způsobem komunikuje kontroverzi 

spojenou s využíváním osobní automobilové dopravy. Dvě stopáže videa byly s podporou placené 

reklamy nasazeny na YouTube a také promítány v nízkonákladových pražských kinech. Video obsahuje 

pouze několik základních informací a dále odkazuje na webové stránky projektu ČSP. Forma a využitá 

kreativita činí video odlišným a podněcuje k získání nových informací. Video bylo následně propagováno 

také na sociálních sítích a v rámci blogu ČSP a v pražských kinech (Areo, Bio Oko, Světozor). Stejný 

koncept byl využit pro radiospot, se kterým se tato kampaň doplňovala.  

 Impakt: 359 tisíc diváků (1 min spot), 268 tisíc diváků (30 s spot), 12 tisíc diváků/týden (promítání 

v kinech, 30 s spot) = cca 640 tisíc diváků. 
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Ukázka spotu videa na sociální síti YouTube 

PŘÍLOHA 14: Videospot KLAUNI 

PŘÍLOHA 15: Videospot KLAUNI  – rozpis zhlédnutí 

 

••• 

Mikrokampaň MAMATAXI  

 Charakter aktivity: upozornění na vliv znečištění ovzduší na uživatele vozidel, měření emisí uvnitř auta 

a ve stejnou chvíli na chodníku vedle vozovky, následovala diskuse a mediální vytěžení tématu. 

 Termín: květen 2019 

 Popis: Proběhla série zkušebních a oficiálních měření výskytu mikročástic uvnitř automobilu a mimo něj 

(vedle vozovky) v lokalitách poblíž školských zařízení. Bylo zjištěno, že vzduch v interiéru auta obsahuje 

větší množství mikročástic než mimo něj. Cílem aktivity bylo vědecky potvrdit a následně informovat 

veřejnost o faktu, že fenomén MAMATAXI (rodiče přivážející své potomky do škol autem) je vysoce 

škodlivý a rizikový i z hlediska vystavení dětí škodlivým mikročásticím v interiéru auta. Zjištění bylo široce 

medializováno a dále diskutováno s veřejností (proběhly dvě besedy s odborníky na toto téma – první 

byla určena především rodičům dětí ze ZŠ Na Beránku v Praze 12, druhá beseda proběhla v rámci 

programu Evropského týdne mobility 2019 ve Skautském institutu v Praze 1). Při této mediálně vděčné 

akci byla dne 3. 5. 2019 rovněž uspořádána tisková konference. 

 Impakt: 26 mediálních výstupů (1x TV, 4x tisk, 21x online) 
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Ukázka mediálního výstupu z kampaně „mamataxi“ 

 

PŘÍLOHA 16: Měření emisí pro mikrokampaň MAMATAXI – report 

PŘÍLOHA 17: Monitoring mediálních výstupů Měření emisí 

PŘÍLOHA 18: TZ Měření emisí 

 

••• 

Informační brožura a navazující materiály 

 Charakter aktivity: vytvoření informačně bohaté brožury a návazných materiálů (kvízy pro děti/dospělé 

+ odpovědní list), které byly distribuovány na akcích pro veřejnost a na informačních místech HMP 

(budovy MHMP). 

 Termín: březen 2019 

 Popis: Byla vytvořena brožura, která informuje o vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel 

města, o možnostech a výhodách veřejné hromadné dopravy, možnostech aktivní mobility, 

alternativních pohonech a konceptu sdílení dopravních prostředků. Celkem 23 stran textu a infografiky 

přístupnou formou komunikuje možnosti přepravy ve městě a nabízí čtenáři informace a inspiraci 

k vyzkoušení nových, šetrnějších typů dopravy. Distribuce brožury probíhala zejména formou přímého 

marketingu na veřejných akcích s účastí ČSP, na kterých členové týmu ČSP probírali s návštěvníky 

konkrétní dotazy a směřovali je k environmentálně odpovědnému chování. K tomu rozdávali brožury 

ČMPP a další materiály projektu ČSP. Navazující materiál ČMPP ve formě kvízu ve variantách pro děti 

a dospělé měl za úkol vzbudit v lidech zvědavost, zapojení návštěvníka bylo odměňováno propagačními 

předměty projektu ČSP. Distribuce viz podkapitola Akce pro veřejnost. Brožura je v elektronické formě 

k dispozici na webové stránce ČSP. 

 Impakt: min 2 500 čtenářů 
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                      brožura – ukázka dvoustrany týkající se městské hromadné dopravy 

 
 

PŘÍLOHA 19: Brožura (Ne)jde to lépe? 

PŘÍLOHA 20: Kvíz ČMPP pro dospělé, řešení 

PŘÍLOHA 21: Kvíz ČMPP pro děti 

 

 

••• 

 

Inzerce v periodikách městských částí Prahy 

 Charakter aktivity: inzerce infografiky podněcující změnu chování v dojíždění do kratší vzdálenosti 

v měsíčnících městských částí v Praze. 

 Termín: 4. 10. 2019 (vydání titulů) 

 Popis: Konkrétní informace zpracované v atraktivní grafické podobě byly prezentovány formou inzerce 

v magazínech městských částí. Nabádaly obyvatele Prahy a přilehlých obcí, aby zvážili používání aut na 

krátké vzdálenosti do dvou km, kde je efektivnější a zdravější využití pěší alternativy. Skrze mediální 

agenturu byl nakoupen prostor v těchto titulech: Naše Praha KOMPLET (lokalita celá Praha, náklad 422 

000 ks, 1/2 str.), U nás (lokalita Praha Libuš, náklad 4 250 ks, 1/2 str.), Tučňák (lokalita Praha 4, náklad 

74 250 ks, 1/2 str.), Devítka (lokalita Praha 9, náklad 35 000 ks, 1/2 str.), Letňanské listy (lokalita Praha 

18, náklad 10 500 ks, 1/2 str.). 

 Impakt: cca 1 350 000 čtenářů (540 tis výtisků, průměrná čtenost výtisku 2,5 čtenáře) 
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                    Ukázka inzerce v měsíčníku MČ hl. m. Prahy 

 

PŘÍLOHA 22: Infografika Osobní automobilová doprava vs. chůze 

PŘÍLOHA 23: Inzerce v radničních periodikách – report 

PŘÍLOHA 24: Inzerce v radničních periodikách – fotodokumentace 
 

••• 

Inzerce ostatní 

 Charakter aktivity: inzerce infografiky ČMPP Osobní automobilová doprava vs. chůze v komerčních 

periodikách 

 Termín: říjen 2019 

 Popis: Využili jsme placené inzerce v celostátních i pražských denících s cílem oslovit další skupiny 

obyvatel a přivést je na webovou stránku ČSP, aby měly přístup k informacím a měly možnost zamyslet 

se nad změnou vlastního chování v oblasti mobility. Využili jsme tyto tituly: 1. 10. – E15 (1/2 str.); 4. 10. 

– týdeník 5+2 (1/2 str.); 11. 10. – týdeník 5+2 (1/2 str.); 14.–20. 10. - iDnes.cz (banner); 11. 11. – Pražský 

deník (1/4 str.); 11.–17. 11. – seznam.cz a novinky.cz (bannery obojí – HP a mobilní banner). 

 Impakt: E15 85 000 čtenářů, týdeník 5+2 2x 113 000 čtenářů, Pražský deník 58 000 čtenářů = celkem 

tištěná média 389 000 osob; iDnes 1,5 mil. uživatelů, novinky.cz 2 mil. uživatelů, seznam.cz 4 mil. 

uživatelů = celkem 7,5 mil osob.  

••• 
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 Radiospot „Zasměj se s námi“ 

 Charakter aktivity: radiospot o délce 30 sekund. 

 Termín: vysílán v období 3. 6.–14. 6. 2019, pouze ve všední dny (6:00–9:00, 15:00–18:00) 

 Popis: Cílem bylo zasáhnout především pražské řidiče, spot byl vysílán na těchto radiových stanicích: 

Blaník Praha a Střední Čechy, City, Classic Praha, Expres FM, Fajn Rádio Praha a Střední Čechy, Oldies 

Rádio, Frekvence 1, Evropa 2, Rádio Bonton, Dance Rádio a Rádio Relax.  

 Počet zasažených osob: 817 900 osob (Netreach Praha a Střední Čechy – 49,6 % části cílové skupiny bylo 

zasaženo) 

PŘÍLOHA 25: Radiospot ZASMĚJTE SE S NÁMI 

PŘÍLOHA 26: Šíření radiospotu - mediální plán 

 

••• 

Seminář pro odbornou veřejnost: Využití cargokol v městské logistice v Praze 

 Charakter aktivity: diskusní panel s účastí zástupců veřejné správy města a komerčních poskytovatelů 

doručovacích služeb nebo obchodních firem tyto služby využívajících. 

 Cíl: Zahájit veřejnou diskuzi na téma využití cargokol v městské logistice a zmapovat potřeby komerční 

sféry pro využití cargologistiky ve městě. 

 Termín: 30. 4. 2019 

 Počet účastníků: 29 

 

PŘÍLOHA 27: Seminář Cargokola – pozvánka, soupis potvrzených účastníků 

PŘÍLOHA 28: Výstup ze semináře 

 

••• 

 

 

Navazující kampaně ČSP, které proběhly nad rámec projektu ČMPP, ale v úzké 

koordinaci s ním 

V průběhu celého roku 2019 byl plněn mediální plán projektu ČSP, níže jsou jmenovány nejvýznamnější 

kampaně: 

Videospot ZPOVĚĎ PRIVÁTNÍHO ŘIDIČE: Video sázející na nečekaný kontrast propaguje městskou hromadnou 

dopravu a její výhody. Bylo vypuštěno na sociálních sítích a profilu MHMP společně s tiskovou zprávou 27. 6. 

2019 (zásah 56 000 lidí na FB). 

Soutěž DO PRÁCE NA KOLE: tradiční úspěšná kampaň propagující dojíždění na kole do práce se odehrála 

v květnu 2019, byla propagována na obrazovkách v budově MHMP ve Škodově paláci a na 15 kusů CLV v centru 

Prahy (zásah min 1 100 zaměstnanců MHMP). 
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Letní soutěž NA KOLE PRAHOU: propagace cyklonavigace HMP formou soutěžních výzev ve čtyřech oblastech: 

Pražský výletník, Pražský jezdec, Pražský objevitel a Pražský vrchař; jednotlivé výzvy mají vlastní pravidla a 

vlastní výhry; akce byla propagována na sociálních sítích, blogu a v budově MHMP.  

Happening PRODEJ ČISTÉHO VZDUCHU: event a následně vyvolaná mediální kampaň v říjnu 2019 opět 

zdůraznila fakt, že v interiéru osobního automobilu je vyšší obsah škodlivých mikročástic původem z dopravy 

než ve venkovním prostředí. 

••• 

REALIZACE AKTIVIT PROJEKTU – ČÁST II.  

– PODPORA VEŘEJNÉ SPRÁVY  

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

Projektová příprava pro tuto část projektu ČMPP probíhala v období červenec–srpen 2018 a spočívala zejména 

v navázání kontaktů s klíčovými osobami městských částí Prahy a dalšími organizacemi činnými v oblasti tvorby 

veřejného prostoru a organizace dopravy v Praze. S nabídkou účasti v projektu bylo osloveno 57 městských 

částí Prahy, nabídka byla adresována jednak vrcholným představitelům samosprávy, jednak vedoucím odborů 

životního prostředí a dopravy Prahy 1–22, které vykonávají přenesenou státní správu.  

V této fázi se do projektu zapojilo 10 městských částí Prahy: MČ Praha 1, 4, 14, 20, Dolní Měcholupy, Troja 

a Újezd (v pozdějších fázích projektu se připojily městské části Praha 3, 7, 19, Královice a Libuš). Pět ze 

zapojených MČ rovněž projevilo zájem o účast na zahraniční exkurzi za příkladem dobré praxe v oblasti 

pořádání akce pro veřejnost na propagaci čisté mobility. Do projektu se dále zapojil Institut plánování a rozvoje 

hl. města Prahy, Státní zdravotní ústav a městská organizace ROPID. 

Následně byla formulována a zadána externímu dodavateli objednávka na organizaci exkurze na Den bez aut 

2018 do Bruselu.  

V rámci projektové přípravy byla rovněž vytvořena nová sekce knihovny na webové stránce Čistou stopou 

Prahou s názvem Čistá mobilita pro Prahu (https://www.cistoustopou.cz/knihovna/cista-mobilita-pro-prahu-

853) k publikaci materiálů spojených s touto částí projektu. 

 

PŘÍLOHA 29: Nabídka účasti na projektu ČMPP pro městské části Prahy 

 

REALIZACE AKTIVIT PROJEKTU 

V rámci části projektu na podporu veřejné správy v Praze bylo realizováno šest jednorázových akcí pro cílovou 

skupinu. V období únor–říjen 2019 byla účastníkům projektu k dispozici možnost bezplatných konzultací 

s externím odborníkem. Od září 2018 byly na webové stránce Čistou stopu Prahou 

(https://www.cistoustopou.cz/knihovna/cista-mobilita-pro-prahu-853) ke stažení veškeré materiály, které 

byly v průběhu realizace projektu vytvořeny či získány, a dále příklady dobré praxe v tuzemsku i zahraničí – 

webová stránka je dále k dispozici v rámci projektu Čistou stopou Prahou. 

••• 

https://www.cistoustopou.cz/knihovna/cista-mobilita-pro-prahu-853
https://www.cistoustopou.cz/knihovna/cista-mobilita-pro-prahu-853
https://www.cistoustopou.cz/knihovna/cista-mobilita-pro-prahu-853
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Exkurze na Den bez 2018 v Bruselu, Belgie 

 Charakter aktivity: zahraniční exkurze za příklady dobré praxe.  

 Cíl: zprostředkovat klíčovým osobám ve veřejné správě osobní zkušenost s rozsáhlou akcí pro veřejnost 

na podporu čisté mobility i s městem Brusel v době trvání uzavírky pro motorovou dopravu v souvislosti 

s konáním tradiční akce Evropského týdne mobility Den bez aut. 

 Termín: 16.–17. 9. 2018 

 Popis: Exkurze byla určena odborníkům ve veřejné správě Prahy i dalších organizacích. Součástí 

programu byla jak terénní zkušenost s akcí a setkání s klíčovými osobami její organizace, tak i celodenní 

seminářový blok na téma čisté mobility v regionu Brusel přednášený prezentujícími z řad místní veřejné 

správy i nestátních neziskových organizací. V rámci evaluace akce byly od účastníků získány praktické 

informace pro zlepšení spolupráce mezi hl. městem Prahou a jejími městskými částmi v oblasti 

propagace čisté mobility a nastavení navazujících aktivit projektu ČMPP. 

 Počet účastníků: 14 osob (zástupci MČ Praha 4, MČ Praha 14, MČ Praha 20, MČ Praha- Dolní Měcholupy, 

MČ Praha-Újezd, Státního zdravotního ústavu, organizace Regionální organizátor pražské integrované 

dopravy, Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy, Odboru ochrany prostředí, Odboru marketingu a 

propagace a Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. města Prahy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 30: DBA Brusel 2018 program exkurze a seznam účastníků 

PŘÍLOHA 31: DBA Brusel 201 zpráva z cesty 

 

••• 

 

Vyjížďka 1. na elektrokolech po pražské infrastruktuře pro bezmotorovou 

dopravu 

 Charakter aktivity: terénní exkurze s využitím dopravního prostředku čisté mobility. 

 Cíl: Zprostředkovat zástupcům veřejné správy na městských částech, kteří působí v oblasti 

implementace opatření v dopravě a tvorbě veřejného prostoru, zkušenost s pohybem po Praze na 

jízdním kole a upozornit je jednak na úspěšné realizace v oblasti infrastruktury pro bezmotorovou 

dopravu, jednak na problémová místa. Pozvány byly městské části zapojené do projektu, pracovníci 

silničních správních úřadů Praha 1–22 a Policie ČR. 

 Termín: 11. 10. 2018, 9:30–12:00 
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 Popis: Projížďka byla trasována dle itineráře (viz příloha č. *32). Jako dopravní prostředek byla, 

s ohledem na složení skupiny, zvolena elektrokola. Po celou dobu byla trasa komentována pracovníky 

oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP do sluchátek. Proběhla výměna názorů mezi účastníky 

z hlediska jejich agendy. Účastníci zejména oceňovali možnost vyzkoušet si elektrokola, dále byli 

překvapeni tím, jak pohodlně se lze na kole pražskými ulicemi pohybovat. 

 Počet účastníků: 15 osob z městských částí Praha-Běchovice, Praha-Újezd, Praha 14, Praha 20, z řad 

příslušníků Policie ČR, zaměstnanců Magistrátu hl. města Prahy a městských organizací. 

 

PŘÍLOHA 32: Projížďka na elektrokolech 1. – pozvánka, itinerář, prezenční listina 

 

••• 

Workshop 1. pro MČ: Osvětová kampaň v oblasti čisté mobility – jak na to? 

 Charakter aktivity: seminář a workshop 

 Cíl: informovat o projektu Čistá mobilita pro Prahu, sdílení příkladů dobré praxe, předání know-how 

v oblasti plánování osvětové kampaně o čisté mobilitě ve městě, školení v měkkých dovednostech (PR, 

zapojení veřejnosti). Pozváno bylo 57 městských částí Prahy s důrazem na městské části zapojené do 

projektu. 

 Termín: 7. 2. 2019, 9:00–12:30 

 Popis: Program semináře obsahoval pět prezentací, z nichž jedna byla spíše teoretická s důrazem na 

„tvrdá“ data, dvě podaly účastníkům informace o příkladech dobré praxe v tématu z ČR i ze zahraničí, 

jedna prezentace informovala o projektu Čistá mobilita pro Prahu, měkké dovednosti v oblasti plánování 

osvětové kampaně byly účastníkům předány v rámci workshopu. Zapojeným městským částem byla 

nabídnuta konzultační podpora v průběhu přípravy případné osvětové kampaně na podporu čisté 

mobility. 

 Počet účastníků: 16 osob z městských částí Praha 4, Praha 7, Praha 12, Praha 19, Praha 20, Praha-Dolní 

Měcholupy, Praha-Libuš, Praha-Královice, Praha-Troja, Praha-Újezd, Odboru ochrany prostředí a Odboru 

dopravy MHMP a Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. 
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PŘÍLOHA 33: Workshop 1. pro MČ – pozvánka a prezenční listina 
 

••• 

Workshop 2. pro MČ: Organizace Dne bez aut a Zažít město jinak – jak na to? 

 Charakter aktivity: seminář a workshop 

 Cíl: poskytnout účastníkům konkrétní informace a kontakty potřebné pro realizaci velké akce pro veřejnost 

v Praze spojené s dopravními opatřeními, sdílení příkladů dobré praxe, školení v měkkých dovednostech 

(řízení projektu). Pozváno bylo 57 městských částí Prahy s důrazem na městské části zapojené do projektu. 

 Termín: 26. 2. 2019, 8:30–13:00 

 Popis: Program semináře obsahoval čtyři prakticky zaměřené prezentace a jeden workshop. Účastníkům 

se představili zaměstnanci PR oddělení Technické správy komunikací hl. města Prahy a informovali o nové 

komunikační strategii dopravních uzavírek v Praze, dále byl představen národní koordinátor Evropského 

týdne mobility v ČR, účastníky přizval ke spolupráci koordinátor projektu Zažít město jinak ze spolku 

Auto*Mat, odborníkem oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP byl detailně vysvětlen postup 

dopravní uzavírky komunikace. Workshop pro osvojení dovedností a postupů nutných k úspěšnému vedení 

projektu typu velké akce pro veřejnost přednesla majitelka renomované produkční agentury. Zapojeným 

městským částem byla nabídnuta konzultační podpora v průběhu přípravy případné osvětové kampaně na 

podporu čisté mobility. 

 Počet účastníků: 11 osob z městských částí Praha 4, Praha 7, Praha 12, Praha 20, Praha-Dolní Měcholupy, 

Praha-Troja, Praha-Újezd a Odboru dopravy MHMP.  

 
 

PŘÍLOHA 34: Workshop 2. pro MČ – pozvánka a prezenční listina 
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Vyjížďka 2. na elektrokolech po pražské infrastruktuře pro bezmotorovou 

dopravu 

 Charakter aktivity: terénní exkurze s využitím dopravního prostředku čisté mobility. 

 Cíl: zprostředkovat zejména zástupcům Policie ČR a pracovníkům státní správy Magistrátu hl. města Prahy, 

kteří působí v oblasti implementace opatření v dopravě a tvorbě veřejného prostoru, zkušenost s pohybem 

po Praze na jízdním kole a upozornit je jednak na úspěšné realizace v oblasti infrastruktury pro 

bezmotorovou dopravu, jednak na problémová místa. Pozvána byla Policie ČR, zaměstnanci silničního 

správního úřadu Odboru pozemních komunikací MHMP a Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. 

 Termín: 30. 5. 2019, 8:30–11:00 

 Popis: Po dobré zkušenosti z první projížďky na podzim 2018 byl zorganizován druhý termín určený 

příslušníkům Policie ČR a úředníkům státní správy. Projížďka byla trasována dle itineráře (viz příloha *35). 

Jako dopravní prostředek byla zvolena osvědčená elektrokola. Po celou dobu byla trasa komentována 

pracovníky oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP do sluchátek.  

 Počet účastníků: 19 osob z řad příslušníků Policie ČR, zaměstnanců Magistrátu hl. města Prahy a městských 

organizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 35: Projížďka na elektrokolech 2. – pozvánka, itinerář, prezenční listina 
 

••• 

Evaluační setkání organizátorů k proběhlé akci Den bez aut 2019 

 Charakter aktivity: hodnotící setkání organizátorů Dne bez aut 2019 

 Cíl: prezentace akcí Den bez aut 2019 v Praze, shromáždit poučení z realizace projektu ČMPP, I. část 

věnovaná podpoře městských částí Prahy, a ověřit přínos projektu pro cílovou skupinu, stanovit postup 

pro rok 2020. 

 Termín: 17. 10. 2019, 17:00–19:00 

 Popis: Součástí programu byla prezentace akcí Den bez aut 2019 na 4 místech v Praze (ulice Formanská 

a Josefa Bíbrdlíka, ulice Žacléřská a centrální park Kbely, Mariánské náměstí a ulice Dolnoměcholupská). 

Účastníky byla podrobně diskutována hlavní rizika i efekty pořádání akce tohoto typu. Na závěr byly 

prezentovány výsledky měření kvality ovzduší v místech konání Dne bez aut. Jako hlavní přínosy projektu 

ČMPP pro cílovou skupinu byla na prvním místě jmenována exkurze na Den bez aut 2018 do Bruselu a 

poučení a inspirace, které tam účastníci získali. Dále to byla podpora hl. města Prahy, a to jak finanční, 

tak formou záštity, propagační podpora. K úspěchu organizátorům pomohly „měkké“ dovednosti 

zejména v oblasti řízení projektů a komunikace s veřejností, které účastníci získali na proběhlých 

seminářových blocích. Možnost konzultace s externím odborníkem městské části při přípravě svých 

kampaní nevyužily. Organizátoři plánují Den bez aut i v roce 2020. Žádná ze zapojených městských částí 

zatím nerealizovala dlouhodobější kampaň. 
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 Počet účastníků: 8 osob z městských částí Praha 19, Praha-Dolní Měcholupy a Praha-Újezd, Odboru 

dopravy MHMP a sekretariátu radní hl. města Prahy H. Třeštíkové.  

PŘÍLOHA 36: Evaluační setkání pro MČ – pozvánka a prezenční listina 

••• 

EVALUACE PROJEKTU 

Interním ukazatelem naplnění cíle projektu ČMPP v části plošné osvěty bylo: Na podzim 2019 si bude 30 % 

řidičů v Praze uvědomovat, že přemíra osobní automobilové dopravy má přímý negativní vliv na jejich zdraví a 

že oni k tomu přispívají.  

 Podle výsledků kvantitativního průzkumu postoje pražských řidičů společnosti na vzorku 1000 respondentů 

(Focus, leden 2020) lze tyto z hlediska vnímání vlastního podílu na znečištění ovzduší rozdělit na dvě skupiny. 

Přibližně třetina dotázaných (36 %) z nabídnutých variant odpovědí volila ty, které podíl jednotlivce, který po 

Praze jezdí autem, na znečištění ovzduší spíše zlehčují; jednalo se především o muže jezdící po Praze autem 

denně či téměř denně. Dvě třetiny dotázaných (65 %) pak svůj podíl na znečišťování ovzduší spojený s jejich 

jízdami automobilem po Praze reflektuje; jednalo se především o ženy jezdící jednou týdně či méně často. 

 

Pro zajímavost uvádíme, že výsledky kvantitativního průzkumu společnosti IPSOS z podzimu 2019, který 

navazoval na kvalitativní průzkum této společnosti na podzim 2018, shora uvedená zjištění potvrzují. Podle 

nich ti, kteří využívají pouze automobil, nepovažují individuální dopravu za největší zdroj znečištění – jednotlivci 

23

13
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Znečišťování ovzduší osobní automobilovou dopravou je v porovnání s ostatními
zdroji znečišťování okrajové.

Autem jezdí spousta lidí, můj příspěvek ke znečištění ovzduší se ani nepozná.

Vím, že přispívám ke znečištění ovzduší, ale o omezení svých cest autem jsem
neuvažoval/a.

Vím, že přispívám ke znečištění ovzduší a trápí mě to – aktivně hledám cesty, jak 
své jízdy autem omezit.
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údajně celkový stav ovzduší neovlivní, problém s ovzduším by měli řešit politici a výrobci automobilů. Současně 

i lidé využívající více veřejnou hromadnou dopravu považují individuální automobilovou dopravu za významný 

zdroj znečištění ovzduší. 

Vzhledem k podílu 65 % pražských řidičů, kteří si dle průzkumu agentury Focus uvědomují svůj podíl na 

znečištění ovzduší v Praze, považujeme cíl projektu v tomto ohledu za naplněný. 

Pozitivním výsledkem realizace aktivity projektu Seminář o využití cargokol v městské logistice v Praze je 

skutečnost, že opatření, která byla formulována na základě tohoto semináře, jsou dále rozvíjena v rámci 

projektu City logistika v Praze (zpracovatel Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy).  

Přínos projektu v části věnované podpoře veřejné správy byl potvrzen úspěšnou realizací akce Den bez aut 

2019 na třech lokalitách v Praze, kdy byla organizátorem příslušná městská část. Všechny zapojené městské 

části jsou rozhodnuty akci zopakovat v roce 2020. 

 

PŘÍLOHA 37: Průzkum názoru uživatelů dopravního systému HMP, Ipsos, 2019. 

PŘÍLOHA 38: Závěrečná zpráva DBA 2019, MČ Praha 19 

PŘÍLOHA 39: Závěrečná zpráva DBA 2019, MČ Praha- Dolní Měcholupy 

PŘÍLOHA 40: Závěrečná zpráva DBA 2019, MČ Praha-Újezd 

••• 

SHRNUTÍ  

Část projektu ČMPP, jejíž náplní byla plošná i kontaktní osvětová kampaň k tématu čisté mobility směrovaná k 

odborné i laické veřejnosti, byla realizována od července 2018 do října 2019. Proběhla důkladná přípravná fáze, 

ve které byla zkompilována důležitá data, vytvořen projektový tým a provedena série navazujících výzkumů, 

které zajišťovali externí dodavatelé. Na základě pečlivě zvolené cílové skupiny a získaného vhledu do jejích 

potřeb a chování byl za pomoci odborníků z oblasti marketingové komunikace sestaven komunikační plán, 

strategie a vybrány vhodné kanály k šíření informací. Ty pak byly šířeny průběžně na webových stránkách 

formou blogových příspěvků, na facebookovém profilu ČSP, pomocí měsíčného newsletteru a také nárazově 

formou mediálních výstupů, kontaktních akcí a formou časově omezených komunikačních kampaní. 

Kontinuální komunikací a dobře zvoleným komunikačním mixem kanálů, který v konečném důsledku zahrnoval 

výstupy na webu, sociálních sítích, e-mailové komunikaci, mediálních a televizních výstupů, informačních akcí 

pro veřejnost, outdoorové komunikační kampaně, tvorbu videa a jeho šíření, specializovaného měření a 

prezentaci jeho výstupů, tiskové materiály, inzerci a v lokálních i národních novinách a denících, tiskové zprávy 

a konference apod., bylo dosaženo velkého zásahu na Pražany a Středočechy, kterým byly doručeny ověřené 

relevantní informace o současné dopravě v Praze a možných alternativních přístupech, které podněcovaly a 

motivovaly ke změně uživatelského chování a k preferenci udržitelnějších způsobů dopravy. Finanční 

prostředky se ve spolupráci s projektem Čistou stopou Prahou podařilo investovat velmi efektivně a oproti 

původním předpokladům počet potenciálně informovaných osob za dobu trvání projektu mnohonásobně 

převýšil počet obyvatel Prahy. Kromě toho se vytvořené materiály a získané informace nadále využívají ve stále 

pokračujícím projektu ČSP.   

Část projektu ČMPP věnovaná podpoře veřejné správy a souvisejících organizací v pozitivním a aktivním 

přístupu k řešení čisté mobility byla realizována od července 2018 do října 2019. V jejím rámci proběhlo 6 akcí 

zaměřených na sdílení příkladů dobré praxe, získávání měkkých dovedností v oblasti komunikace s veřejností, 
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řízení projektů a participaci veřejnosti i komerční sféry na řešení otázek čisté mobility ve městě. Od února do 

října 2019 byla zapojeným městským částem k dispozici konzultační podpora s externím odborníkem v tématu. 

Byly navázány úzké pracovní vztahy mezi osobami zapojenými do projektu a oddělením rozvoje dopravy 

Odboru dopravy Magistrátu hl. města Prahy a dalšími klíčovými osobami ve veřejné správě města. Přínos 

projektu byl potvrzen úspěšnou realizací akce Den bez aut 2019 na třech lokalitách v Praze (na čtvrté lokalitě 

byl pořadatelem MHMP). V důsledku realizace projektu byla k tématu čisté mobility obrácena pozornost 

klíčových osob v dalších městských částech i organizacích. 

Hodnoty kritérií plnění projektu stanovené v žádosti o dotační podporu byly dosaženy a překročeny: 

parametr jednotka počet 
přislíbený 

počet dosažený 

Počet informovaných obyvatel Prahy  

o problematice dopadů automobilové dopravy  

a možnostech řešení formou plošné kampaně osoba 700 000 

4 600 000 bez započítání 
informačních serverů  

(7,5 mil) a velkoformátové 
outdoorové reklamy 

Počet informovaných obyvatel Prahy  

o problematice dopadů automobilové dopravy  

a možnostech řešení formou kontaktní kampaně 
osoba 1 500 7 000 

Počet zorganizovaných kampaní, seminářů,  

akcí s veřejností  
event 5 7 

 

Výsledky projektu Čistá mobilita pro Prahu považujeme vzhledem k vynaloženým nákladům za úspěšné 

a vysoce efektivní. 

••• 

PŘÍLOHY: 

Příloha 1 Popis projektu k 1. 7. 2019 
Příloha 2 Skutečné čerpání finančních prostředků na plnění projektu 
Příloha 3 Doprava v Praze a Středočeském kraji. Median, 2018. 
Příloha 4 Udržitelná doprava Praha. Ipsos, 2018. 
Příloha 5 Názory návštěvníků stánku ČSP během Dne bez aut 2018 na ulici Křižíkova, Praha 8. Odbor 

rozvoje a financování dopravy MHMP, 2018. 
Příloha 6 Seznam relevantních článků ČSP  
Příloha 7 Návštěvnost webové stránky ČSP  
Příloha 8 Šíření informací prostřednictvím sociální sítě facebook 
Příloha 9 Šíření informací prostřednictvím newsletteru ČSP 
Příloha 10 2x rollup k projektu 
Příloha 11 Prezentace ČMPP pro TUD ze dne 21. 3. 2019 
Příloha 12 4x vizuál ČMPP pro velkoformátovou inzerci 
Příloha 13 Přehled umístění velkoformátové outdoorové inzerce na RLB 
Příloha 14 Videospot Klauni 
Příloha 15 Videospot – rozpis shlédnutí 
Příloha 16 Měření emisí pro mikrokampaň MAMATAXI – okolí ZŠ Na Beránku, Praha 12 
Příloha 17 Monitoring mediálních výstupů k měření emisí 
Příloha 18 TZ Měření emisí 
Příloha 19 Brožura (Ne)jde to lépe? 
Příloha 20 Kvíz ČMPP pro dospělé a řešení 
Příloha 21 Kvíz ČMPP pro děti 
Příloha 22 Infografika Osobní automobilová doprava vs. chůze 
Příloha 23 Inzerce v radničních periodikách – report 
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Příloha 24 Inzerce v radničních periodikách – fotodokumentace 
Příloha 25 Radiospot ZASMĚJTE SE S NÁMI 
Příloha 26 Šíření radiospotu – mediální plán 
Příloha 27 Seminář cargologistika – soupis potvrzených účastníků a pozvánka 
Příloha 28 Seminář cargologistika – výstup ze semináře 
Příloha 29 Nabídka účasti na projektu ČMPP pro městské části Prahy 
Příloha 30 DBA Brusel 2018 – program exkurze a seznam účastníků, evaluace akce 
Příloha 31 DBA Brusel 2018 – zpráva z cesty 
Příloha 32 Projížďka na elektrokolech 1. – pozvánka, itinerář, prezenční listina 
Příloha 33 Workshop 1. pro MČ – pozvánka a prezenční listina 
Příloha 34 Workshop 2. pro MČ – pozvánka a prezenční listina 
Příloha 35 Projížďka na elektrokolech 2. – pozvánka, itinerář, prezenční listina 
Příloha 36 Evaluační setkání pro MČ – pozvánka a prezenční listina 
Příloha 37 Průzkum názoru uživatelů dopravního systému HMP, Ipsos, 2019. 
Příloha 38 Závěrečná zpráva DBA 2019, MČ Praha 19 
Příloha 39 Závěrečná zpráva DBA 2019, MČ Praha – Dolní Měcholupy 
Příloha 40 Závěrečná zpráva DBA 2019, MČ Praha – Újezd 

 

 

 


