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Úroveň participace



Participace v prostředí města

• hlavním důvodem je zapojení občanů do chodu 
města

• několik úrovní
• „konzultace“ – volby, referenda, vyjádření k územnímu 

plánu
• aktivní účast – petice, neziskové organizace, hlášení 

závad
• zpětná vazba – výzkum veřejného mínění

(upraveno podle Mansfeldová, Kroupa 2005. Participace a zájmové činnosti v České republice)

• Evidence a hlášení poruch (Liberec), Chodci sobě 
(Praha), Připomínkování konceptu územního plánu 
Jihlavy



Participace v cestovním ruchu

• participace jedinců
• projekty často založené na referencích cestovatelů

• TripAdvisor

• USE-IT

• kamennimuzici.cz

• participace subjektů činných v cestovním ruchu
• hoteliéři, obce, neziskové organizace atd.



Oficiální turistické mapy Liberce

• Kartografie Praha a.s. (1 : 10 000, 1 : 40 000)

• Žaket (1 : 13 000)

• klasické plány měst; uliční síť, schéma MHD, 
nejvýznamnější památky, POI



Direction Liberec a Jablonec nad 
Nisou
• rok vydání: 2013

• jazykové mutace: CZ, ENG

• měřítko: 1 : 7500

• centrum Liberce a Jablonce nad Nisou

• dostupná v informačních centrech

• elektronicky na http://direction.tul.cz



Direction Liberec a Jablonec nad 
Nisou
• cílová skupina: mladí ve věku 16–26 let

• cestovatelé, studenti, přistěhovalí atd.

• podkladová data OpenStreetMap

• turistická informace získaná formou dotazníkového šetření
• 109 odpovědí – 86 tipů – 78 míst v mapě

• 6 kategorií tipů + další POI

nejvíce je barů a restaurací





Budoucnost mapy Direction

• roční (maximálně dvouletá) aktualizace

• jazykové mutace (DE, PL)

• vylepšení sběru dat
• webová mapová aplikace

• rozšíření dotazníku

• možnost ohodnocení již navržených míst

• elektronická verze

• bližší spolupráce s městy Liberec a Jablonec
• vytvoření tematicky úžeji zaměřených map



Výhody a nevýhody

Výhody Nevýhody

Subjektivita Subjektivita

Přesnost Přesnost

Rychlost Rychlost

Reklama Reklama

Cena Vědomé vnášení chyb

Vztah dobrovolníků k místu



Závěr

Výsledky neslouží jen jako „turistická mapa města“, 

ale ukazují také JAK své město vidí jeho obyvatelé, 

CO se jim v něm líbí a nelíbí nebo JAK a ČÍM město 

vylepšit.

hodnoty území?
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