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1. KOMUNIKAČNÍ MANUÁL 
 

Cílem této analýzy i návrhu je změna stávající marketingové komunikace, její zefektivnění, 

modernizace. Je třeba si uvědomit, že u většiny změn je pozitivní výsledek vidět v řádu týdnů, 

ale i měsíců a let. Komunikovat je třeba neustále, budování image je dlouhodobou a 

systematickou záležitostí. Výsledky lze hodnotit z dlouhodobého pohledu. Změny, které 

mohou nastat, nejsou změnami pro všechny, vždy se najdou lidé, kterým se změny nemusejí 

líbit. Jakmile si ale na změny (především občané) zvyknou, změní se i jejich negativní přístup. 

Změny musí být také vždy dobře komunikovány, např. děláme to pro vás, pro zlepšení 

životního prostředí, pro lepší život ve městě apod.  

Prvním krokem pro nastavení efektivní komunikace je profilace cílových skupin a 

komunikačních cílů, obsahu a nástrojů k nim. 

2. CÍLOVÉ SKUPINY A CÍLE KOMUNIKACE K NIM 
 

1.1 PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA - občané 
Na základě analýzy sekundárních dat bylo zjištěno, že průměrný věk je téměř 43 let, výrazněji 

stoupá počet seniorů v městyse a přírůstky či úbytky z důvodu stěhování jsou proměnlivé. 

Každopádně je možné předpovídat trend stárnutí obyvatelstva, příp. jeho úbytek. Je proto 

zapotřebí zohlednit možnosti nového přílivu mladých rodin a lidí do městysu, kvůli výhodným 

podmínkám bydlení či výhodným pracovním nabídkám, které přilákají mladé lidi do městysu. 

Následující návrhy komunikace se ovšem orientují spíše na stávající občany s cílem: 

- podpořit interakci, tzn. vzájemnou komunikaci mezi občanem a zástupci městysu, 

např. formou živých přenosů ze zastupitelstva, ale i neformálními akcemi „snídaněmi 

se starostou“, „posezení s radními apod.“ či návštěvou setkání jednotlivých spolků, 

sdružení či komunit. 

- otevřít komunikaci, tzn. najít nové komunikační nástroje a zejména obsah, který 

občany nejen zaujme, ale budou vnímat, že je pro ně prospěšné, aby jej sledovali, 

zapojovali se. Mezi témata, zmiňovaná jako asociaci s Pozlovicemi byly zmiňovány: klid 

i bujarý společenský život, rodina i domov pro nově přistěhovalé, krásná příroda 

s tradicí i novodobými aktivitami, 
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- zapojit občany do komunikace např. prostřednictvím anket, diskuzí na soc. sítích, ale 

i výzvou, aby označovali zajímavá místa pro potenciální návštěvníky, fotili přírodu a 

krásy Pozlovic v každém počasí či ročním období, soutěžili o nejhezčí výzdobu 

(velikonoční/vánoční), zahrádku, největší výpěstek, nejlepší domácí produkt atd. atd.. 

- zlepšit image městysu v očích občanů výše uvedenými aktivitami, 

- samozřejmě informovat občany přehlednou a vhodnou formou, a to vzhledem  

k informační povinnosti dané zákonem, ale i nad její rámec, o dění v Pozlovicích. 

Aktivně vyhledávat zajímavá témata, akce a skutečnosti, které bude občanům sdělovat 

vhodnými komunikačními kanály. 

 

1.2 SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA - turisté 
 

Druhou cílovou skupinou jsou turisté, kteří navštěvují město Pozlovice. Cílem u této cílové 

skupiny je přilákat turisty do centra městysu, zatraktivnit jej právě pro turisty a také opět 

zlepšit/ukotvit image Pozlovic. 

Typickým návštěvníkem Pozlovic jsou: 

- rodiny s dětmi 

- senioři na lázeňském pobytu v Pozlovicích či nedalekých Luhačovicích. 
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3. OBSAH KOMUNIKACE – OBECNÁ DOPORUČENÍ 
 

Cílem komunikace městysu by mělo být, aby si zejména občané osvojili poslání a vize městysu 

stanovené ve strategickém plánu. Komunikace by měla být vedena jako iniciační, interaktivní, 

posilující patriotismus stávajících občanů a integraci nových obyvatel.  Obsah 

komunikovaných zpráv by měl být zaměřen na podporu občanské soudržnosti (patriotismu), 

jejíž fungování přispěje k rozvoji obce a spokojenosti jejích občanů. Sdělení by mělo být vždy 

přizpůsobeno jeho příjemci (občanovi či turistovi), aby v něm našel pro něj zajímavou 

informaci, podnět, inspiraci, výhodu. Vstřícným působením vůči potřebám obyvatel a vhodnou 

cílenou komunikací získá vedení obce pochopení a trpělivost občanů v oblastech, které není 

možno řešit okamžitě či které jsou, jakkoliv problémové, a může předejít či alespoň zmírnit 

jejich případné konfrontační postoje.  Úřad městyse by se měl zaměřit na vzájemně 

prospěšnou činnost a pokud možno uplatňovat ve svých komunikačních aktivitách synergický 

efekt. Oblasti působení na občany: 

Podpora aktivního přístupu občanů k rozvoji městysu – občané by měli být seznámeni se svými 

pravomocemi ve věci podávání návrhů na projednání na schůzích zastupitelstva, případně 

práva na ovlivnění jejich jednání. Pokud budou obeznámeni s procedurálními pravidly, 

nepochybně se to projeví v jednodušším a průhlednějším jednání městysu. Vedení městysu 

může podporovat občany, aby sami přicházeli s návrhy řešení. Možným řešením je otevření 

diskuse na FB stránkách o příležitostech, jak zlepšit, zjednodušit, zpříjemnit život ve městě. 

Poté realizovatelné návrhy zařadit do hlasování, nejúspěšnější ocenit, poděkovat za aktivní na 

stránkách Zpravodaje a na internetu. Podobný přístup lze aplikovat také např. při plánované 

výstavbě hřiště, zlepšení integrace nově přistěhovalých, při zapojení spolků, svazů, komunit v 

městyse. Obecní úřad může zveřejnit pravidla pro podávání návrhů ve Zpravodaji. Tyto návrhy 

lze ročně vyhodnocovat a nejlepšímu z nich udělit cenu za přispění k rozvoji městysu.  

Podpora kulturně-společenského života – zejména prostřednictvím finanční či materiálové 

podpory některých akcí či aktivit. Nadále aktivně komunikovat se sportovními družstvy, spolky, 

svazy, provozovateli i nájemníky Koupaliště Duha a dalšími organizacemi při plánování akcí ve 

městě. Ujasnit si formu, jak, kdo, kdy bude komunikovat jejich realizaci. Pokud např. dojde 

k podpoře formou věcných darů, smluvně ošetřit, jak bude tato dotace (podpora) 

komunikována, podmínit podporu podáním závěrečné zprávy s např. fotodokumentací, jak byl 
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městys uveden na propagačních materiálech podporované akce. Pokud dojde k porušení 

podmínek a nedodání reportu, může to být podkladem pro omezení dotace pro příští konání.  

 

Podpora upraveného vzhledu městysu – v neposlední řadě je důležité upozornit, že 

participace občanů na zvelebování krajiny a městysu (okolí jejich obydlí) velmi výrazně posiluje 

emoční vazbu občanů k městysu. Také v oblasti cestovního ruchu je vzhled a atraktivita 

městysu, kterou mohou zvyšovat zajímavé instalace v obecních prostorách, velmi důležitá. 

Pozlovický úřad může tyto snahy podporovat cílenými články ve Zpravodaji a na webových 

stránkách městysu, příp. Facebooku. Atraktivním způsobem této podpory se jeví vyhlášení 

soutěže o nejkrásnější velikonoční či vánoční výzdobu, spolupráce se Základní školou při 

tvorbě námětů, jak vyzdobit městys apod. Některá města např. přistupují k tzv. guerilla 

gardeningu, což je např. nějaké lokality v centru městysu jarními kytkami (ideálně přes noc), 

kdy se nafotí, podpoří komunikací na FB s textem např. „krásné jarní ráno, občané…“ a dále se 

pokračuje, aby i lidé vkládali fotografie prvních sněženek na svých zahrádkách atd. Jedná se o 

velmi interaktivní aktivity, iniciující občany i celé komunity. 

 

4. PLÁN KONKRÉTNÍCH KOMUNIKAČNÍCH OPATŘENÍ 
Stěžejním krokem pro inovaci komunikace městysu je vyhotovení design manuálu, který by 

upravil využití loga a znaku městysu na propagačních materiálech. Jednotnost vizuálního stylu 

je důležitá pro jednoznačnou identifikaci městysu, jeho aktivit a přístupu k občanům i dalším 

cílovým skupinám. Pro oficiální příležitosti (setkání se zástupci partnerských měst, legislativní 

úkony, smlouvy, certifikáty atd.) by měly být materiály opatřeny znakem, zatímco pro 

návštěvníky městysu z řad turistů, ale i pro občany při pro propagaci kulturních, společenských 

či sportovních akcí je vhodnější používat logo, které symbolizuje jedinečnost městysu. K logu 

je nutné vázat „příběhy“, propagační předměty a produkty cestovního ruchu – turistické stezky 

apod. (viz níže). 

Druhým zásadním krokem by měla být rekonstrukce webu.  

Výrazně na webu oddělit „sekci“ pro turisty, kde budou turisté, ale i občané hledat tipy na 

trávení volného času. Důležité je také sestavit „uživatelsky přívětivý“ web při dodržení 

legislativní úpravy pro zveřejňování informací, ale i web, který jeho uživatelům nabízí 
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informace, na jejichž základě se budou uživatelé cítit, že s nimi město chce komunikovat, 

zapojuje je do možností vyjádřit se, zdůrazňuje výhody, které jim znalost informace přináší 

apod. 

 

U první cílové skupiny, tedy občana, je vhodné doporučit komunikační kanály, kterými jsou 

občané informováni o aktuálních problémech, záležitostech, ale i o akcích městysu. 

Doporučení směřují nejen k tradičním nástrojům - regionální televizi, rozhlasu, výlepovým 

plochám, dárkovým předmětům a zpravodaji městysu – ale i k novým médiím, tzn. webovým 

stránkám a sociálním sítím. Řada doporučení je již zařazena v analytické části tohoto 

dokumentu. Níže jsou uvedeny zásadní doporučení a aktuálně nejvíce efektivní komunikační 

nástroje pro městys. 

 

DOPORUČENÍ PRO KOMUNIKACI 

• pro to, aby se zajistila jednotná komunikace městysu a změnil se dosavadní způsob 

komunikace, je vhodné do budoucna (zejména pro efektivní zavedení soc. sítí) 

doporučit spolupráci s odborníkem na sociální sítě a chytré „digitechnologie“ 

využívané ve veřejné správě. Daný odborník bude vytvářet a přicházet na nová témata, 

která jsou vhodná ke komunikaci především na sociálních sítích Facebook a Instagram. 

Spolupráce přispěje k jednotné a ucelené komunikaci směrem k občanům i turistům. 

Důležité je také stanovení kompetencí uvnitř úřadu, který pracovník, v jakých 

případech a komu předává „marketingové“ informace, kdo je a kam zpracovává. 

Rovněž je třeba nastavit jednotnou organizaci předávání informací od zástupců spolků. 

• náměty pro komunikaci hledat všude a využívat různých příležitostí, akcí, událostí, 

úspěchů apod. ke sdělení k občanům či turistům. Možná témata ke komunikaci:  

o aktuální nejvíce řešené otázky, které se na úřadu projednávají, 

o významní lidé, žijící v Pozlovicích, úspěchy a příběhy rodáků, 

o události konající se v městysu, 

o získaná ocenění jednotlivců nebo skupin v oblasti sportu, kultury, umění apod., 

o výročí - založení městysu, školy, kostela, spolků apod., 

o příroda kolem městysu, turistické atrakce v mnoha situacích (v mnoha ročních 

obdobích, při různém počasí atd.), 
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o sportovní vyžití v městysu, 

o soutěže a projekty, do kterých je městys zapojen, 

o soutěže a projekty, které městys příp. pořádá, zaštiťuje, podporuje, 

o výstavy, trhy, divadlo, kino a další atrakce, 

o aktuální důležité změny týkající se občanů 

o úspěchy spolků, studentů, žáků. 

Na témata se podívat vždy z pohledu příjemce – občana – co by chtěl vidět, vědět, 

znát, co by chtěl zažít, prožít, jakou výhodu mu znalost či povědomí o akci přinese, proč 

by to měl vědět. 

• důležité je propojit efektivní kanály a zpracovat informace pro potřeby cílové skupiny, 

tzn. např.: 

o vytvořit šablony pro formát informací – pozvánek, oznámení,  

o jednotlivým komunikačním kanálům přiřadit patřičný formát, délku i „jazyk“ 

dané zprávy, aby bylo zřejmé a efektivní, pro koho je zpráva určena. 

o zjednodušit komunikaci prostřednictvím nových technologií, propojujících 

několik nástrojů, např. zadat do systému zprávu, která se „rozpošle“ na web, 

do SMS zpráv, na info panel v obci, do mobilní aplikace apod. 

• umožnit občanům (zástupcům spolků, organizací, příp. po odsouhlasení i turistům) 

tvořit obsah na soc. sítě, do obecního TV vysílání apod. 

• vhodné je také „povzbuzovat interaktivitu“ v komunikaci. Dát hlasovat o určitých 

návrzích, tématech občany, klást otázky do diskuze na soc. sítích apod. 

• zaměřit se také na PR (publicitu) městysu, více než na propagaci městysu pomocí 

letáků a tištěných materiálů. Tzn. vytvořit, udržovat a aktualizovat seznam kontaktů 

na zástupce regionálních, příp. i celorepublikových médií. Poskytovat tiskové zprávy, 

příp. připravovat podklady pro regionální televizní vysílání. Propojovat komunikaci 

témat v „levných médiích“ – tzn. těch, které má město k dispozici k naplnění – tj. 

prostor v místní TV, v mobilní aplikaci a podporovat ji příspěvky na Facebooku a 

Instagramu, příp. v aktualitách webu. 
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5. NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO MIXU, TECHNIKY A KOM. KANÁLY 
 

5.1 WEB 
Webovou prezentaci by městys měl využívat pro aktuální informovanost směrem k občanům 

– nejdůležitější aktuality by měly být dostupné na úvodní (první) stránce tak, aby se nemusely 

dohledávat.  

Na úvodní straně by měl být rovněž velmi jasný rozdělovník – tzn. menu, které respektuje 

chování (uživatelské vzorce) jednotlivých cílových skupin webu. Struktura webu by rozhodně 

měla být jasně rozdělená na sekce pro občana, turistu, příp. podnikatele či jiné cílové skupiny. 

Při výstavbě nového webu je vhodné zohlednit následující aspekty: 

o Vzhled stránek odpovídající současnému trendu, ale především využitelnost 

webových stránek do dalších let (zastarání vzhledu, funkčnosti, struktury, apod. 

– předcházení brzké opětovné přestavby a dalším finančním nákladům) 

o oddělit povinně zveřejňované informace od aktualit a urgentních sdělení (např. 

o poruše elektrického vedení apod.) infografikou, např. piktogramy, a to nejen 

na webu, ale i v dalších kanálech. 

o   Struktura vycházející z uživatelské zkušenosti, tzn. zohlednit při tvorbě to, co 

lidé na webu hledají, co nejčastěji hledají, zdali jsou schopni rychle najít to, co 

potřebují, apod., protože se jedná především o nástroj, kterým komunikujete k 

lidem, kteří to budou muset pochopit za velmi krátkou dobu, jinak otráveně 

z webu odejdou. Dle výsledků dotazníkového šetření občané na webu 

nejčastěji hledají aktuality a úřední oznámení, příp. kontakty, informace o 

poplatcích, koupališti a spolcích. 

o Dbát na funkční provázanost jednotlivých stránek webu (odkazování na 

jednotlivé stránky webu a funkčnost prolinků) 

o provazovat informace z webu s dalšími kanály – Facebook, Instagram, obecní 

aplikace, 

o umožnit spolkům, organizacím, příp. i firmám v obci, aby měly svou prezentaci 

např. na webu, ale dodržovaly přitom jednotnou „šablonu“, formát. 
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Web je pro městys v současné chvíli příležitost, jak se také odlišit od „konkurenčních“ měst a 

obcí. Trendem je např. zpracování dynamického webu s propojením na další komunikační 

nástroje novodobého digitálního prostředí, které propojuje web, mobilní aplikaci, info panel  

(elektronickou úřední desku s interaktivními prvky) v obci, obecní TV vysílání se soc. sítěmi. 

 

V současné době je kladen důraz na jednoduchost vyhledávání, informace jasné a rychle 

dohledatelné. Web slouží nejen občanům, ale také turistům, kteří na něm vyhledávají 

informace před jejich cestou do Pozlovic. Pokud chtějí město navštívit poprvé, web může být 

jejich prvním kontaktem s městem. Proto by měl být přehledný, srozumitelný a měl by jim 

poskytovat relevantní informace, aby návštěvníka a potenciálního turistu neodradil od 

opětovné návštěvy webu, ale především návštěvy městysu. Zpravidla se jedná o tipy na 

cyklotrasy, turistické trasy, vyhlídková či jinak zajímavá místa, ale i místa, kde se dá okoupat 

(koupaliště Duha), dobře najíst nebo zažít něco neobvyklého.  

 

 

5.2 SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
Sociální sítě jsou velmi dynamickým médiem s vysokou mírou interakce a v případě, že nejsou 

„správně“ a dostatečně často spravována, může být jejich využívání spíše kontraproduktivní. 

Nespornou výhodou sociálních sítí pro komunikaci je podobně jako u webů velmi dobrá 

měřitelnost. Sociální sítě na rozdíl od webových prezentací přidávají možnost rychlé, prakticky 

instantní interakce a zpětné vazby. Jak však již bylo řečeno, tato výhoda se může velmi snadno 

změnit v nevýhodu, pokud není s touto zpětnou vazbou správně pracováno. 

Profily na sociálních sítích související s životem a děním v obci nemusí nutně vycházet z 

iniciativy obce samotné, ale takovouto aktivitu mohou vyvíjet i samotní občané, případně 

místní spolky. Zajímavým příkladem může být „projekt“ Živá kronika obce Svídnice. Jeho tvůrci 

k němu říkají, že cílem je vytvořit Živou kroniku, na které se sousedé budou rádi podílet, ale 

budou se z ní i radovat, sdílet a inspirovat tím své okolí. A tímto širokým přístupem chceme 

dát šanci všem, aby se mohli zapojit do projektu, aniž by k tomu potřebovali speciální vybavení 

či erudici (Živá kronika obce Svídnice, 2021). I v případě podobných projektů by mělo být 

snahou obce minimálně sledovat tato média a případně nějakou formou reagovat na 

zveřejňované informace. 
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FACEBOOK 
Doporučení pro Facebook: 

o občané vnímají pozitivněji, pokud jsou na FB autorské příspěvky, nikoliv sdílené 

akce a informace, 

o   je vhodné psát příspěvky ve větách, 

o   přidávat zajímavosti z městysu, 

o   přidávat vlastní fotky – z akcí (aby se lidé označovali, sdíleli, apod.), zajímavosti 

ve městě (nenadálé situace, úkazy), fotografie z okolní přírody, památek apod. 

o   neformální tón komunikace, 

o  psát i takové příspěvky, které mohou lidem v něčem pomoci- příklad: 

“Nezapomeňte, že dnes je pro vás obecní úřad otevřen až od 14 hodin.” 

 “Přijďte se podívat do XXXX, kde vás čekají tady na vás výtvory a obrázky dětí 

ze základní školy.” 

-  využít např. příležitost každoročního Masopustu či jiného průvodu pro 

uspořádání výjimečné akce, kde starosta např. pasuje, jmenuje, „certifikuje“ 

účastníky, a  odkomunikovat to, čímž zároveň bude posílena hrdost občanů, 

jejich patriotismus. 

o   otázky mohou pomoci k tomu, aby se lidé zapojili do diskuze, 

o rozvíjet příběh. Začít nějakou motivační myšlenkou či otázkou: Např. „Tak nám 

vypustili přehradu.“ a rozvíjet příběh, který lidi zajímá a edukuje o vzniku a 

historii přehrady. Vyhledat pověsti vázající se k okolí a historii Pozlovic, životní 

příběhy osobností či spolků městysu.  

o frekvence příspěvků - neexistuje žádné striktní pravidlo, které by určovalo, kolik 

příspěvků je moc a kolik málo, ale je zde zapotřebí o tomto přemýšlet  

v souvislosti s obsahem příspěvků. V době, kdy se v Pozlovicích „relativně nic 

neděje“, využít krásy okamžiku „obyčejného dne“ -  např. publikovat zajímavou 

fotku, jak zamrzá přehrada a přidat otázku:  Víte, kolik druhů ryb žije v zimě pod 

ledem přehrady?  

 

• Facebooková stránka by také mohla pomoci  

o přiblížit práci na radnici lidem – např. publikovat kratičký příběh nějakého 

pracovníka, který je tu pro vás, protože se právě odevzdávají nějaké formuláře, 
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platí odpady apod. nebo příběh zastupitele, který inicioval nějakou výstavbu a 

nyní je hotová atd. 

o sdílet lidem bezprostředně to, co se děje na zastupitelstvu/radě (aktuální 

projednávaná témata), sdílení týdenních zpráv digitelevize – viz videozpravodaj 

níže 

o možnost občanů a lidí psát své dotazy přes Messenger 

o důležité informace (a zároveň také naléhavé či operativní) pro občany – př. 

„Dnes odpoledne od 15.00 do 16.00 dojde k neplánované odstávce vody v 

ulicích…., z důvodu poruchy na vodovodu, nachystejte si dostatek vody na tuto 

dobu. „ 

 

Podobně jako u webových stránek, jedná se o příležitost odlišit se od ostatních okolních měst, 

která Facebook nevyužívají vhodně, správně nebo vůbec. Lze jej vnímat jako příležitost a 

médium, skrze které lze s občany městysu komunikovat. Je to méně formální komunikační 

nástroj či kanál, který umožní jednat s lidmi jako člověk s člověkem. Pokud bude komunikace 

a stránka sloužit pro komunikaci městysu směrem k občanům, lze pak předpokládat nebo 

dokonce zakládat se záměrem vedení dialogu s občany. Je pravděpodobné, že se sem obrátí s 

nejrůznějšími dotazy a budou očekávat odpověď. Zde je možnost předávat lidem oficiální (ve 

smyslu pravdivosti) informace, což může předcházet určitým spekulacím mezi občany a 

navození pocitu sounáležitosti s městysem a fér komunikace městysu k občanům. 

Jedinou významnější podmínkou pro fungování FB stránky je aktivní přístup 2 – 3 osob, které 

budou publikovat příspěvky z oblasti např.: 

a) úřední (úřednické) – kdy, kde, jak funguje které oddělení vzhledem k současným 

potřebám, termínům apod. 

b) kulturní a sportovní (informace o možnostech aktivního trávení volného času) 

c) „občanské angažovanosti“ – zajímavé postřehy z jednání zastupitelstva, tipy na to, jak 

vyřídit něco snadno a rychle, otázky, které chce vedení městysu diskutovat s občany 

vzhledem např. k aktuálně připravovaným projektům ve městě atd. 

 

Inspirací může být město Hustopeče, které se v roce 2020 stalo jednoznačným vítězem v 

kategorii měst a obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel „…za způsob, jak moderně, pečlivě a kreativně 
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pracuje se svou stránkou na Facebooku. Využívá nejen téměř všechny dostupné funkce, ale činí 

tak velmi efektivně a od obyvatel města za to sklízí zaslouženou pochvalu." 

(https://www.hustopece.cz/facebookovy-profil-mesta-je-nejlepsi-v-republice). Za důležité 

prvky efektivní komunikace (nejen) Hustopečí na Facebooku je možné považovat: 

- v profilovém obrázku je využito loga, které znázorňuje plodiny, jejichž pěstováním je 

město vyhlášené. - Rubrika “informace” je příkladně vyplněna včetně poutavého a 

kreativního popisu. 

- celá stránka vykazuje silnou interakci, vypovídající o vysoké kvalitě příspěvků. 

- stránka má téměř více sledujících než je obyvatel města. To dokazuje, že stránku sledují 

i lidé z blízkého okolí, případně turisté. 

- famózní je zde práce s videem. Vidíme hned několik unikátů.  

o Tím nejvýraznějším jsou výtažky z jednání Rady, ze kterých je dělaná velmi 

vydařená infografika. Grafika formou “bublin” shrnuje, o čem radní rozhodli, 

vše je navíc dělané na mírně vertikální formát, který se dobře zobrazuje na 

mobilních telefonech (viz https://www.hustopece.cz/z-jednani-radnich-rajhradska-studna-v-konecne-

podobe?fbclid=IwAR1zeWOTyGFagP30CU2DZw2lypLD3c_MhHyb8UsHxi8nYQvnOYHASrWMH-k) 

o město Hustopeče využívá živá vysílání, během kterých reaguje na dotazy 

diváků. 

o Pozvánky jsou vkusně sestříhané do grafické koláže.  

o Občasné “perličky” typu anketa mezi dětmi jsou nejen dobře technicky 

zpracované (kvalitní zvuk i obraz), ale jsou i originální a pobaví. Skvěle 

zpracované názvy videí včetně emoji a hashtagů.  

- výborná je i práce s textem. Příspěvky jsou psány odlehčenou formou, nejsou typicky 

úřední a strohé, naopak se přizpůsobují tomu, že jsou vkládány na sociální síť, kde je 

potřeba uživatele zaujmout a neunavit dlouhými bloky textů. Autoři k tomu využívají i 

populární emoji, které taktéž text odlehčují a vizuálně rozdělují. 
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- Město přistupuje k odpovědím na komentáře a hodnocení velmi profesionálně, v 

odpovědích je vstřícné, milé, ochotné, to nebývá zcela automatické. 

-  

 

INSTAGRAM 
 

Instagram se od univerzality Facebooku odlišuje tím, že se zde uživatelé vyjadřují hlavně 

obrázky, případně videi či tzv. stories. Text je na této platformě druhořadý. Zároveň by se však 

neměl podceňovat. Je však důležité zaujmout hlavně vizuální stránkou, aby uživatelé profil 

značky mezi konkurenčními profily a obsahem chtěli sledovat.  

Instagram také představuje nekonečnou škálu kreativního využití nejrůznějších formátů 

obsahu. Velmi využívané jsou v současnosti Instagram Stories zaručující aktuálnost a rychlost 
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sdělení daného obsahu. Mimo to si může značka pohrát s formáty, jako je Instagram Carousel 

– několik fotografií sjednocených do jednoho příspěvku, Instagram Reels – krátké video 

příspěvky, Instagram Live – živé přenosy a nejnovější formát Instagram Guide – propojení 

Carousel příspěvků s blogovým článkem. 

Obsah může být: 

• zábavný (hry,  GIFy, kvízy, memy apod.), 

• vzdělávací, přinášející inspiraci (výzkumy, novinky, tipy a triky, návody, rozhovory 

apod.), 

• pohled do zákulisí (nahlédnutí do historie, do „zákulisí úřadu“, ukázky práce zastupitelů 

a radních či běžný den pracovníka úřadu apod.), 

• obsah, kterým chceme uživatelům pomoci (reakce na nejčastější problémy, 

odepisování na zprávy a komentáře, reakce na zpětnou vazbu zákazníků, návody, jak 

vyřídit formulář či životní situaci apod.). 

Jednotlivé typy obsahu se samozřejmě dají použít v různorodých formách a kontextu. Vše 

záleží na kreativní stránce samotného autora obsahu. 

Mezi speciální formu obsahu patří user-generated content, tedy obsah, který je tvořen výhradně 

samotnými uživateli. Takový obsah je tematicky relevantní vzhledem k aktivitám v městyse, anebo 

může také přímo reagovat na aktuální dění (nejen) v městyse. Například se může jednat o 

příspěvky na sociálních sítích, články na blogu atd. Úkolem městysu (správce) je následovně tyto 

zdroje protřídit a sdílet se svými sledujícími relevantní obsah, který souzní se strategií městysu a 

má pro uživatele určitou přidanou hodnotu. 

Hlavní výhodou tohoto obsahu je autentičnost a vysoká důvěryhodnost sdělení, které obsahu 

nezávislí autoři připisují. Naopak nevýhodou je velmi omezená kontrola publikovaného obsahu, 

nutnost jeho neustálého aktivního sledování a následného vyhodnocování spojeného s 

poskytováním očekávané zpětné vazby. Tento obsah samozřejmě může vytvořit i negativní vazby 

spojené s Pozlovicemi. 

Hastagy ### se na sociální síti Instagram využívají především k označování v klasických příspěvcích 

na hlavní stránce, případně u formátu Reels. Avšak je také důležité, aby hashtagů nebylo použito 

až moc, anebo se jednalo o nerelevantní hashtagy, které se k danému příspěvku vůbec nepojí. 

Povětšinou stačí okolo maximálně patnácti hashtagů. Je vhodné zvážit používání těchto označení 

v angličtině (pro zahraniční turisty). 
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Příspěvek by měl obsahovat hashtagy, které se pojí přímo k dané fotografii, tématu, akci, městysu. 

Jsou však také základní označení, jenž se mohou využít u většiny z příspěvků. K těmto účelům byly 

stanoveny následující hashtagy, které mohou být pro sdílený obsah nakladatelstvím hodnotné a 

mají také potenciál k zvýšení dosahů příspěvků mezi dalšími uživateli. 

Základní hashtagy: #Pozlovice #přírodaPozlovice #krasyPozlovic apod. 

 

Inspiraci při tvorbě Instagramu městysu je možné hledat u „best practise“ – Kadaň - 

@discover_kadan  

 

Město Kadaň, resp. jeho turistické centrum „používá jednoduché, výrazné a elegantní logo na 

modrém podkladu, který je součástí vizuální identity Kadaně. Tento styl je zároveň použit i pro 

ikonky archivu stories -ty jsou navíc originální a zábavné. Samotné "stories" jsou taktéž na poměry 

městských instagramů málokdy vídanou záležitostí - nejsou tvořené ve vestavěném editoru, ale 

profesionálně zpracované opět do nejmenšího detailu. Netrpí ale ani jejich frekvence - částečně je 

ve stories věnován prostor sdílení cizích příspěvků, ale také několika pravidelným tematickým 

rubrikám. Město například publikuje svá vlastní "memes" zaměřená především na mladší 

publikum, ale i vážnější témata v podobě varování před uzavírkami, plánovaného rozvoje, podpoře 

místních podniků či lákání turistů. To vše zasazené do graficky originálního zpracování v typicky 
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modrém provedení.  Snímky jsou evidentně focené zrcadlovkou, což vždy vynikne nad snímky z 

mobilu.“ (zdroj:  

 

 

Např. v sekci „Kam vyrazit“ jsou např. tyto příspěvky 

 

Instagram využívají zejména turisté a mladí lidé, kteří se aktivně zajímají o město a dění kolem, 

interagují s příspěvky, sdílí je apod. 

 

 

5.3 PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY a TISKOVINY 
 

Nyní má městys několik různých propagačních letáků, publikací, věnujících se mnoha místům 

a atraktivitám v okolí. Ty jsou však zpracovány různorodě a na sobě zcela nezávisle. Chybí zde 
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propojující grafický prvek, jednotný koncept. Tisk všech současných brožur je velmi nákladný 

a prostředky by se daly využít efektivnějším způsobem. Při objednávání tisku nových brožur 

doporučujeme oslovit vícero tiskáren a domluvit se na barterové spolupráci a zaměřit se na 

gramáž papíru či lesk, aby výsledek byl efektní, ale nepříliš nákladný.  

 

Další materiál, které by městys mohl vydávat, je jedna kvalitní mapa turistických a cyklotras 

v okolí, příp. propagační předměty pro děti (odrazky, přívěsky na klíče, nafukovací kruh pro 

plavání, míč či frisbee, bumerang, petanque apod. pro hry nejen dětí u přehrady). Ty by byly k 

zakoupení v informačním centru nebo darovány ve výjimečných případech – ocenění ve 

sportovních či kulturních kláních. Dalším propagačním předmětem by také pro občana nebo 

turistu mohl být atraktivní kelímek nebo hrníček s logem Pozlovic. Kelímek by si lidé mohli 

koupit i na koupališti nebo by byly ve formě zálohy využity na akcích městysu a spolků.  

 

Prvním rokem je vhodné vyzkoušet kelímky a hrnečky v menším množství, vytvořit povědomí 

„luxusního zboží“. Hrníčky a kelímky jsou i dobrým tématem pro komunikaci na webu i 

sociálních sítích, kde se dá předem o ně vyvolat zájem, příp. vytvořit rezervační systém, jeli to 

v organizačních možnostech městysu. Motivy na hrníčcích mohou být vybrány v soutěži 

Základní umělecké školy či jiné obdobné organizace, příp. v soutěži mateřských a základních 

škol. Tento způsob komunikace využila již dříve jiná města, např. město Brno (viz článek pro 

inspiraci: http://brno.idnes.cz/brno-vyzkousi-na-vanocnich-trzich-vratne-kelimky-a-hrnicky-

p4m-/brno-zpravy.aspx?c=A151021_170719_brno-zpravy_zde). Hrníček za 70 Kč, vratný 

kelímek za 40 Kč (vyrábějí se i v 0,3 dcl). Lidé se s předměty budou fotit a fotografie sdílet, 

tímto způsobem se bude vytvářet i pozitivní image městysu. Prodejci nealkoholických i 

alkoholických nápojů by tuto změnu museli přijmout, v případě města Brna jim to bylo 

nařízeno. Přestože se jedná relativně o starý článek, téma udržitelnosti, ekologie a zároveň 

propagace je stále aktuální. 

 

5.4 DIGITÁLNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE 
Důležité pro město je jít se současným trendem komunikace, což jsou digitální prostředky. 

Lidé těmto prostředkům dávají přednost před tištěnými materiály. Náhradou za brožury by se 

mohla stát elektronická úřední deska s interaktivními prvky. 
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Další možností využití digitálního prostředí jsou mobilní aplikace, což je věc velmi nákladná, 

vhodná spíše pro destinační management či např. rozšíření aplikace na geocashing, což je stále 

aktuální zážitková hra, která by hráče zavedla na zajímavá místa Pozlovic. Další možností je 

např. spolupráce se studenty VŠ na vývoji hry s motivem hrdinů a lákadel regionu např. v rámci 

mikroregionu apod. 

 

5.5 NÁSTĚNKY A PLAKÁTOVACÍ PLOCHY 
Velmi tradičním a stále využívaným médiem pro komunikaci a přenos informací k občanům 

jsou obecní vývěsky, moderněji pak digitální infopanely (kiosky). Ty často mají své společné 

místo s úřední deskou, a doplňují informace o takové, které nejsou úředními sděleními, tedy 

pozvánky na kulturní a sportovní akce, informace o dění v obci, ale i komerční sdělení. 

Infopanely mají své místo na budovách obecních úřadů, ale nejen tam. Často jsou umisťovány 

na frekventovaných místech v obci, jako jsou zastávky veřejné dopravy, školy apod. 

Souvisejícím komunikačním médiem jsou veřejné plakátovací plochy využívané obdobným 

způsobem, Vzhledem k jejich konstrukci má obec menší možnost obsah na plakátovacích 

plochách řídit a spravovat, avšak prostřednictvím OZV dle § 10 písm. c) zákona o obcích je 

možné stanovit, na kterých místech v obci je vylepování plakátů zakázáno, resp. kde je 

takováto činnost povolena, tzn. vymezit obecní plakátovací plochy a stanovit přiměřené 

povinnosti ve vztahu k jejich užívání. 

 

 

5.6 ZPRAVODAJ 
I když se podstatná část komunikace obce s občany, případně dalšími subjekty (návštěvníky, 

podnikateli) v dnešní době odehrává prostřednictvím elektronických médií, je 

nezanedbatelnou součástí komunikace velmi často tištěné médium – zpravodaj obce. Jedná se 

nejen o zdroj informací autorizovaných úřadem, ale plní i marketingovou a propagační funkci. 

Z těchto důvodů bývají vydávány zdarma. Prodávaná tiskovina má omezenější dosah a navíc 

může mít občan dojem, že si noviny u svého obecního úřadu již předplácí jako daňový 

poplatník. Tištěné médium může být důležité například pro starší generaci, která elektronická 
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média nepoužívá, nebo k nim nemá důvěru. Na rozdíl od elektronických médií, která podávají 

veskrze aktuální informace, které jsou uchovávány pouze po určitou dobu, může být tištěné 

médium ze své fyzické povahy i jakýmsi archivem, kronikou, pamětí obce. Zpravidla vzniká i 

elektronická podoba zpravodajů, které jsou součástí webu obce a usnadňují přístup k 

informacím pro zájemce, kteří nemají přístup k tištěné verzi. 

Obecní zpravodaje jsou z pohledu legislativy považovány za periodický tisk. Periodickým tiskem 

se rozumí tiskoviny vydávané nejméně 2x v kalendářním roce pod stejným názvem v jednotné 

grafické úpravě a v papírové podobě, které jsou veřejně šířené, tedy zpřístupněné předem 

individuálně neurčenému okruhu osob. Právním předpisem, který reguluje vydávání 

periodického tisku v České republice, je zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Tiskový zákon 

stanovuje, že evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury. A zákon rovněž upravuje 

povinné údaje, které musejí být uvedeny na každém vydání periodického tisku. Neobsahuje-li 

periodický tisk tyto údaje, nesmí být veřejně šířen. 

Z analýzy vyplynulo spíše negativní hodnocení grafiky, formy a zpracování zpravodaje. Ke 

zvážení je proto zvýšení kvality zpracování. Je třeba změnit vizuální styl zpravodaje v souladu 

s novou identitou, stejně jako jiných stávajících komunikátů, které bude městys dále 

realizovat.  Respondenti (občané) ve zpravodaji oceňují aktuality a informace o kulturních, 

společenských a sportovních akcích, ale také investiční záměry a provozní informace ze strany 

vedení městyse. Zájem však projevují také o společenskou kroniku či komentáře zastupitelů. 

Ke zvážení je také nová forma „videozpravodaje“, který nahrazuje statickou prezentaci na 

infokanále kabelové televize a může být sdílen na sociálních sítích. 
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6. VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ U RŮZNÝCH TYPŮ 
ZPRÁV 

 

Na základě monitoringu sociálních sítí a webových analytik byla vytvořena následující tabulka, kde jsou 

k jednotlivým typům zpráv přiřazeny komunikační nástroje (média), kde je vhodné zprávu umístit. 

 

 FB IG web digitální 
nástěnka 
(aktuality) 

aplikace 
- SMS 

kabelová 
TV 

akutní zpráva (např. přerušení dodávky 
vody apod.) 

X  X  X  

upozornění, že je něco jinak než obvykle 
(např. dočasná změna úředních hodin) 

X  X X (X)  

prodej – např. příjezd pojízdné prodejny (X)   X X X 

dění na úřadu městysu (co je nového? 
podali jsme projekt, byla 
zahájena/ukončena výstavba) 

X X  X  X 

pozvánka na kulturní/sportovní akci X X X X  X 
videozáznam či fotoreportáž z akce X X X   X 

nabídka pracovního místa X  X   X 

„ilustrativní obrázky“ – např. Jaro 
v Pozlovicích, soutěž o nej… zahrádku 
apod. 

 X X   X 

 

Pro jednotlivé typy zpráv je vhodné volit symbolické piktogramy, např. kdy se jedná o akutní zprávu, 

upozornění či pozvánku některého ze spolků – viz design manuál městysu. 

 

Ukázky jsou pouze ilustrativní: např. „oko“ = nepřehlédněte; „bubliny“ = diskuze, povězte nám, poraďte 

nám; „mikrofon či megafon“ = pozvánka; „krajina“ = imageová fotografie z běžného života v městysu; 

„palmy a voda“ = zprávy z koupaliště. 

 

Na závěr je třeba připomenout, že fotografie řekne více než slova, je však důležité, aby byla kvalitní. 

Aktuálně je však nejmodernějším formátem krátké video.  

 

 


