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Souvislosti vzniku 
marketingové strategie

Tento dokument vzniká na základě kombinace klasických i moderních 
marketingových postupů s dlouhodobou zkušeností a s jejich 
implementací v prostředí městské samosprávy. Poslání města, 
spektrum jeho služeb a působení na cílové skupiny je natolik široké, 
že městský marketing představuje zcela jedinečnou disciplínu, kde 
je předpokladem úspěchu spolupráce klíčových aktérů a ochota 
vedení města vnímat marketing jako strategický nástroj pro podporu 
rozvoje města. Materiál, který připravil odborný tým, seznamuje 
s marketingovou vizí pro město Plzeň, založenou na jejím strategickém 
plánu. Příprava tohoto strategického dokumentu a roční aktualizace 
poskytly analytický základ marketingové strategii, jež má sloužit jako 
manuál pro marketingovou podporu cílů stanovených strategickým 
plánem. Následné vytváření ročních „akčních“ plánů s návrhy 
konkrétních opatření budou mít za cíl pružně reagovat na potřeby 
města s ohledem na jeho rozpočtové možnosti.
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Vize:
Každý ví, že Plzeň je skvělé město k životu, 
podnikání nebo studiu. Plzeň je Péče, Příležitost 
a Perspektiva. Pro všechny. Naším cílem je 
tuto zkušenost sdílet i mimo hranice města, 
prostřednictvím spokojených obyvatel 
i místních podnikatelů.
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Východiska marketingové 
strategie Plzně

Marketingová strategie města Plzně vychází ze Strategického plánu města Plzně (dále jen 
Strategický plán) schváleného Zastupitelstvem města Plzně v roce 2018. Strategický plán 
v pěti hlavních cílech definuje prioritní oblasti rozvoje města pro období do roku 2035. 
Potřeba větší a cílenější propagace a komunikace městských cílů a projektů je 
zdůrazňována téměř u všech témat, kterými se Strategický plán zabývá.

Pět základních cílů strategického plánu: 
1. Zlepšit podmínky pro život všech generací
2. Rozvíjet perspektivní trh práce a propojit vzdělávací systém s praxí
3. Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změnu klimatu
4. Oživit centrum města
5. Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i obyvatel
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Vznik marketingové strategie
je definován jako opatření 
5.1 Cíle 5 Strategického plánu,
jehož hlavním úkolem je zvyšovat 
povědomí o Plzni za hranicemi 
města i u jeho obyvatel. 

Graf oblastí řešených v rámci Strategického plánu města Plzně

Součástí přípravy Strategického plánu 
města byla mj. Tematická analýza pro 
marketing a cestovní ruch, na níž 
Odbor prezentace a marketingu Magistrátu 
města Plzně aktivně spolupracoval a poskytl 
řadu výchozích průzkumů a zkušeností. 
Tematická analýza pro marketing 
a cestovní ruch je součástí analytické části 
Strategického plánu. 

Cíl 1
Zlepšit podmínky 
pro kvalitní život 
všech generací

Cíl 2
Rozvíjet 
perspektivní trh 
práce a propojit 
vzdělávací 
systém s praxí

Cíl 3
Zlepšit životní 
prostředí ve 
městě a zvýšit 
připravenost na 
změnu klimatu

Cíl 4
Oživit centrum 
města

Strategický
plán města

Plzně

Cíl 5
Zvyšovat 
povědomí o Plzni 
za hranicemi 
města i u jeho 
obyvatel
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Marketingová strategie navazuje na tyto koncepční dokumenty:

→ Koncepce sportu
→ Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030
→ Komunikační strategie (platná do roku 2020)
→ Strategie Smart City 
→ ITI strategie
→ Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019–2022
→ Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019–2023
→ Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně na léta 2016–2022
→  Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
→  Akční plán a projekty bez finančního krytí Strategie Smart City Plzeň
→  Akční plán města Plzně pro řešení problematiky rodiny a osob ohrožených sociálním vyloučením 

či sociálně vyloučených na území města Plzně na léta 2021–2022
→  Akční plán k podpoře rovných příležitostí pro osoby se ZP 
→  Akční plán podpory a spolupráce s cizinci a národnostními menšinami
→  Akční plán stárnutí
→  Akční plán pro řešení problematiky sociálního vyloučení

a další koncepční dokumenty města Plzně.
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Strategický plán města Plzně určuje směr pro dlouhodobé plánování marketingových 
aktivit na podporu dosažení jeho cílů a opatření. Časový horizont marketingové strategie 
kopíruje strategický plán města, tedy rok 2035 s tím, že vzhledem k dynamice oboru je 
nutná průběžná aktualizace dle současných trendů a situace, realizovaná každoročně 
v kontextu přípravy jednoletých akčních plánů. Ve střednědobém výhledu je východiskem 
pro průběžnou aktualizaci marketingové strategie i programové prohlášení vedení města. 
To by mělo do jisté míry zohledňovat i strategické cíle města a určit priority dle politické 
shody na konkrétní volební období. Spolu s výhledy rozpočtu pak tvoří tzv. „akční“ rámec 
prioritních aktivit pro období 3–4 let.

Na principech stanovených Marketingovou strategií města Plzně budou vznikat konkrétní 
akční plány pro jednotlivá odvětví s platností do jednoho roku. Tyto plány pak budou 
reflektovat a konkrétně řešit aktuální témata a situace.

Obecně lze uvést, že:
Strategický plán nám říká „Co máme dělat“.
Marketingová strategie nám říká „Jak to dělat, aby marketing podpořil dosažení 
strategických cílů“.
Akční plány a dílčí strategie nám říkají „Kdy a čím to máme dělat“.

Marketingová strategie v kontextu stávajících nebo vznikajících dokumentů

Strategický
plán města

Plzně

Marketingová
strategie města

Plzně

Plzeň – TURISMUS

Roční akční 
marketingový
plán

Komunikace eventů 
(Slavnosti svobody atd.)

Komunikace projektů 
a nástrojů (ITI atd.)

Komunikace místních 
institucí, městských obvodů 
a splolečností

Smart City Plzeň
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 → pro podporu dosažení cílů daných strategickým plánem 
 → pro posílení znalosti cílů města a důvodů, proč si je tak stanovilo 
 → pro budování jedinečného brandu města 
 → pro motivaci lidí, kteří pro město pracují 
 → pro posílení důvěry obyvatel v to, že město ví, kam směřuje, má vizi a cíl
 → pro zefektivnění marketingových procesů ve složitém organismu města
 → pro podporu konkurenceschopnosti města

Na město, jeho aglomeraci či metropolitní oblast nebo region je nutné 
pohlížet v kontextu celé země i Evropy jako na jednotku působící 
v konkurenčním prostředí. Každý den bojuje o přízeň investorů, lidí 
v produktivním věku, kteří plánují, kde se chtějí usadit, také studentů 
rozhodujících se o místě studia nebo organizátorů důležitých akcí. 
Každý den může kvalitní strategické jednání, prezentace a komunikace 
pomoci v rozhodnutí lidem, jejichž aktivity mohou přispět k rozvoji dané 
oblasti.

Strategický městský marketing představuje komplexní přístup 
k řešení současných a budoucích problémů města a slouží jako 
nástroj pro posílení jeho konkurenceschopnosti.

Proč město potřebuje 
marketingovou strategii?
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Marketing města není pouhou 
propagací, je koordinovaným 
souborem aktivit směřovaných 
na konkrétní cílové skupiny, 
vedený strategickou vizí 
a naplněný konkrétním mixem 
opatření vůči cílovým skupinám.

Uplatnění marketingového přístupu k řešení priorit města 
předpokládá, že marketingové aktivity budou strategicky řízeny 
a budou se přizpůsobovat potřebám a přáním cílových skupin 
(„zákazníků“ města) a vývoji trendů v komunikaci s jasným cílem 
podpořit dosažení strategických cílů města.



18

Úkolem městského marketingu je pomoci městu, aby se dokázalo efektivně 
přizpůsobovat dynamicky se měnícím podmínkám vnějšího prostředí, využívat 
rozvojové příležitosti a vytvářet dlouhodobé konkurenční výhody. 

Uplatnění marketingového přístupu v řešení konkurenceschopnosti měst ale 
předpokládá, že nabídka měst se bude strategicky řídit a přizpůsobovat potřebám 
a přáním jednotlivých cílových skupin („zákazníků“) města. Totéž se týká oblasti 
marketingové komunikace. Město musí svůj marketingový mix přizpůsobit obecným 
trendům a připravit ho na míru jednotlivým cílovým skupinám s ohledem na jejich 
návyky a očekávání. 

Celospolečensky lze pozorovat trend růstu nároků na kvalitu služeb města pro 
jednotlivé cílové skupiny v souvislosti s úrovní klientských návyků obyvatelstva. 
To od města očekává služby v kvalitě, na níž je zvyklé z komerční sféry. 

Jedná se především o pohodlný přístup k informacím prostřednictvím různých 
komunikačních nástrojů, rychlost agend, transparentnost a zvýšený zájem obyvatel 
o participaci na městské správě a strategickém plánování města.
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Řada měst dělá chybu v tom, že na místo strategického řízení 
marketingových aktivit na úrovni města koncepčně řeší marketing 
formou „ad hoc“ počinů, bez propojení reklamy, PR aktivit, jednotného 
vizuálního stylu. Upřednostňovány jsou externí cílové skupiny, jako 
jsou turisté a investoři. Současně bývá podceňována komunikace 
uvnitř města, budování vztahu s obyvateli a kooperace aktérů 
působících na image města. 

Města si dnes ale nekonkurují mezi sebou pouze v získávání investorů 
či turistů. Stoupá mobilita obyvatel i emancipace veřejnosti, stárne 
populace a objevuje se nedostatek pracovních kapacit. Města, která na 
danou situaci nedokáží reagovat, se budou časem potýkat s úbytkem 
obyvatelstva, zvyšováním podílu obyvatel s potřebou zajištění 
sociálních služeb, podniky se budou stěhovat jinam za pracovní silou. 
Strategický marketing může pomoci přivést nové obyvatele do města, 
zvyšovat pocit spokojenosti, nalákat nové pracovníky z jiných regionů 
a přispívat tak pozitivní demografii obyvatelstva.

I Plzeň bude v budoucnu bojovat s nárůstem počtu obyvatelstva 
v postproduktivním věku. 

Jedním z důležitých cílů strategického marketingu bude tedy podpora 
vyváženosti demografického vývoje obyvatelstva v Plzni, podpora 
setrvání mladých lidí v Plzni a také podpora příchodu mladých lidí 
z jiných regionů.

zdroj: https://www.czso.cz/csu/xp/projekce-obyvatelstva-plzenskeho-kraje-do-roku-2070 
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Určit 
společný jednotný směr komunikace města, podporovat témata, 
která jsou součástí cesty za dosažením cílů a vize stanovených 
Strategickým plánem. Tedy subjektů, které mohou být širokou 
veřejností chápány jako reprezentanti města Plzně.

Podporovat 
dosažení konkrétních výsledků definovaných jednotlivými prioritami 
a opatřeními Strategického plánu.

Zefektivnit 
marketingové procesy, vyhledávat synergické efekty ve spolupráci 
všech složek města i externích partnerů. Díky integraci marketingové 
komunikace docílit jednoty v prezentaci města.

Hlavní cíle marketingové 
strategie
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Efekt
marketingové

strategie

rychlá a jasná reakce 
na nepředvídatelné 
situace, například 
pandemie

město je 
konkurenceschopné

komunikace je 
konzistentní a splňuje 
požadovanou úroveň

funguje spolupráce 
v komunikaci všech 
složek města

obyvatelé vnímají město jako 
pečující, jsou mu partnery

synergie a provázanost 
šetří energii a prostředky

Plzeň je žádaný 
turistický cíl

atraktivní místo 
pro podnikatele, 
výzkumné organizace, 
studenty a investory
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Marketingová strategie nahlíží na město Plzeň jako na „organismus“, 
který vykonává pestrou škálu aktivit, zároveň nabízí různé produkty 
a služby pro širokou veřejnost prostřednictvím široké platformy útvarů 
či organizací.

V městském prostředí je strategické plánování marketingových 
aktivit složité, jelikož na komunikaci a vytváření image města se podílí 
celá řada útvarů, organizací a jednotlivců, které lze velice obtížně 
koordinovat a řídit. To je jedním z důvodů, proč nejsou marketingové 
aktivity v českém prostředí plánovány strategicky. Je příliš složité 
„to zorganizovat“. Plzeň tak může získat nemalou konkurenční výhodu, 
pokud se jí podaří nastavit procesy napříč organizační strukturou tak, 
aby v nich byl pořádek, byly zachovány potřebné synergie a ty vedly 
k efektivním výsledkům.

Marketingová strategie jako manuál 
pro strategické řízení a koordinaci 
komunikačních a marketingových 
aktivit města

D
ův

o
d

y 
vz

ni
ku

 m
a

rk
et

in
g

ov
é 

st
ra

te
g

ie
 /

 V
iz

e 
m

a
rk

et
in

g
ov

é 
st

ra
te

g
ie

 m
ěs

ta
 P

lz
n

ě



Základním předpokladem pro úspěšnou implementaci marketingové 
strategie je pochopení, že marketing je soubor procesů, které mohou 
zajišťovat různí aktéři, ale musí zůstat propojené společnou vizí 
a koordinované. Jejich efektivita závisí na vzájemné synergii. Zásadním 
faktorem je aktivní spolupráce všech zúčastněných se zachováním 
jednotného směru, vize a cílů, které tato strategie definuje v souvislosti 
se Strategickým plánem. Nemalou roli proto v implementaci 
marketingové strategie hraje interní komunikace a firemní kultura.

PLZEŇ

Městské
obvody

Městská
policie

Kulturní 
instituce

Plzeň –
TURISMUS

ÚKEP

ÚKR

Plzeňský
kraj

Západočeská 
univerzita 

v Plzni

Školy
a vzdělávací

isntituce

Primátor
a Rada města 

Plzně



24

D
ův

o
d

y 
vz

ni
ku

 m
a

rk
et

in
g

ov
é 

st
ra

te
g

ie
 /

 S
W

O
T

 a
n

a
lý

za
 z

n
a

čk
y 

m
ěs

to
 P

lz
eň

SWOT analýza značky město Plzeň

Silné stránky
 → celosvětově známé značky
 → atraktivní turistické cíle
 → pořádání tradičních kulturních a společenských akcí různých žánrů
 →  přirozené hospodářské a kulturní centrum západních Čech, centrum 
s nadregionálním významem

 → největší město poblíž německých hranic
 → pořadatel mezinárodně úspěšných akcí
 →  sport na nejvyšší republikové, resp. evropské úrovni s infrastrukturou 
pro evropské soutěže

 → rekreační potenciál městské a příměstské krajiny
 → poskytovatel kvalitních služeb veřejnosti
 → využití potenciálu industriálního dědictví pro posílení značky města
 → implementace managementu kvality v úředních procesech
 →  badatelské aktivity a infrastruktura v oblasti vývoje, výzkumu 
a inovací

 → perspektivní trh práce
 → kvalitní systém MHD
 → systematický přístup k udržitelnému rozvoji města
 → kvalitní městská zeleň

Slabé stránky
 → zanedbanost některých významných veřejných prostranství v centru
 → nedostatečná péče o čistotu města
 → přesycení centra automobilovou dopravou
 → absence infrastruktury pro přádání akcí s větším počtem účastníků



Příležitosti
 →  početnější využití spolupráce se sousedními většími městy 
Německa a Rakouska

 →  zapojení soukromých zdrojů do marketingových aktivit města, 
např. v oblasti podpory prezentačních, kulturních a sportovních akcí

 → propojení turistického servisu Plzně a Plzeňského kraje
 → využívání unikátností Plzně pro komunikaci a budování značky
 → posílení participativních procesů 
 →  zklidnění automobilové dopravy a zvýšení rozmanitosti služeb 
v centru 

 →  marketingová podpora nadregionální ch a mezinárodních 
atraktivních projektů (kultura, sport, vzdělávání, inovace)

 → marketingová spolupráce s dalšími institucemi se sídlem v Plzni
 →  využití městských obchodních, kulturních a sportovních aktivit 
pro spádovou oblast Bavorsko

Hrozby
 → nefunkčnost obchodní struktury v centrální části města
 →  pokles objemu finančních prostředků na podporu kultury, cestovního 
ruchu a volnočasovou infrastrukturu v důsledku pandemie

 →  nezájem obyvatel a podnikatelů o veřejný život ve městě a nedůvěra 
v úřad

 → silná vyjednávací pozice dodavatelů reklamních ploch
 → poškození image města na základě kauz jiných institucí
 → rozmáhající se bezdomovectví
 →  nedořešená zodpovědnost pracovních agentur ve vztahu ke svým 
klientům

 → demografické změny a vývoj lidského kapitálu pro rozvoj
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Pojmy a základní 
kameny důležité 
pro pochopení 
strategie

2
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Marketingový mix města

Město je samosprávný subjekt veřejné správy, jehož posláním a úkolem 
je zajištění kvalitních podmínek pro život obyvatel. Z pohledu marketingu 
je produktem města jednak výkon statní správy a také samosprávy, 
která reaguje na přímé potřeby obyvatelstva a zabezpečuje potřebné 
služby, stav životního prostředí, rozvoj infrastruktury dopravní, 
vzdělávací, kulturní i sportovní. 

Marketingový mix je soubor nástrojů, které město využije pro rozvoj 
svých produktů, jejich přizpůsobení potřebám „zákazníků“, tj. občanů.

Vedle klasických složek marketingové mixu (produkt, cena, místo, 
propagace) je marketingový mix města rozšířen o další položky:

→ lidé (občané, ale i pracovníci města)
→ materiální prostředí (prostředí, v němž jsou služby poskytovány)
→ procesy (gesce, koordinace, spolupráce)
→  partnerství (mezi jednotlivými aktéry uvnitř města a také s externími 

partnery) 
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Komunikační mix

Komunikační mix je podsložkou marketingového mixu. Jedná se 
o soubor prostředků, skrze které město komunikuje relevantní 
informace na míru konkrétním cílovým skupinám a snaží se je tímto 
způsobem získat na svou stranu či je zaujmout. Zásadní je správná 
segmentace cílových skupin a volba vhodných nástrojů. Pomocí nich 
pak dosahuje svých cílů.

Nástroje, které může využívat město:

→  reklama: kampaně, letáky, brožury, on-line reklama
→  vztahy s veřejností (PR): tiskový servis (tiskové zprávy a konference, 

spolupráce s novináři), PR články + placená inzerce jako součást 
reklamních kampaní

→  participativní procesy v projednávání záměrů města a vztahy 
s místní komunitou

→  budování vztahů s neziskovou sférou a dalšími externími aktéry
→  interní komunikace v rámci města
→  event marketing
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Konkurenceschopnost

Města si nekonkurují pouze v počtu návštěvníků či v množství nových 
investorů. Vzhledem k vysoké zaměstnanosti se jedním z hlavních 
problémů stává nedostatek kvalifikované pracovní síly, v horizontu 
desítek let ještě umocněné stárnutím obyvatelstva a snižováním počtu 
obyvatelstva v produktivním věku. Nedostatek pracovní síly může fatálně 
ohrozit rozvojové plány města i kraje. Město, které využije marketing jako 
nástroj k umírnění této hrozby, posílí svou konkurenceschopnost.
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Index stáří vyjadřuje počet osob ve věku 65 
a více let na 100 dětí ve věku od 0 do 14 let.

V souvislosti s předpokládaným poklesem 
ekonomicky aktivního obyvatelstva 
a výrazným nárůstem ekonomicky závislých 
osob v postproduktivním věku se bude 
zvyšovat hodnota indexu ekonomického 
zatížení. K 1. 1. 2013 připadalo v Plzeňském kraji 
na 100 obyvatel v produktivním věku (20 až 64 
let) 58 ekonomicky závislých osob, v polovině 
21. století to bude už 95 ekonomicky závislých.

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xp/projekce_
obyvatelstva_v_plzenskem_kraji_do_
roku_2050

Jedním z hlavních konkurentů Plzně je Praha, která vzhledem ke své 
blízkosti láká mladé Plzeňany zajímavou pracovní, kulturní i volnočasovou 
nabídkou. Město musí motivovat kreativní lidi, aby zůstali v Plzni, 
zakládali zde nové společnosti, posilovali inovativní, ne pouze výrobní 
potenciál města.
Plzeň nemá dostatek obyvatel v produktivním věku, kteří by naplnili 
kapacity výrobních areálů, a trpí proto přílivem pracovníků z jiných států, 
kteří zde ale nežijí, nezakládají rodiny, a tím městu nepřinášejí žádné příjmy, 
ani kulturní a společenské hodnoty. Soustředit se na motivaci a vytváření 
podmínek pro začlenění zahraničních pracovníků do fungování města 
a nabízet možnosti pro trvalý pobyt celých rodin může být jedna z cest, 
jak využít jejich potenciálu.

Projekce věkového složení obyvatelstva Plzeňského kraje (vždy k začátku roku)

rok
počet

obyvatel

v tom

průměrný
věk

index
stáří

index 
ekonomického 

zatížení
podle pohlaví podle věku

muži ženy 0–14 15–64 65+

2013* 572 687 283 250 289 437 83 171 390 337 99 179 41,7 119,2 57,6

2021 577 533 285 164 292 369 87 430 366 117 123 986 43,5 141,8 69,9

2031 577 824 284 575 293 249 75 107 360 705 142 012 45,9 189,1 74,4

2041 572 840 281 971 290 869 72 211 339 533 161 096 47,5 223,1 82,5

2051 566 251 278 903 287 348 74 638 314 507 177 106 48,3 237,3 95,3

*reálná data
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Vzájemný poměr ekonomických vstupů 
a nákladů na služby a činnosti, které je 
město povinno zajišťovat, včetně podpory 
kreativních průmyslů, kultury a sportu, 
lze považovat za indikátor ekonomické 
úspěšnosti města.

Počet obyvatel je jedním z důležitých faktorů příjmové stránky města, 
marketing města je nástrojem, jak posilovat pozitivní vztah obyvatel 
k městu, lákat nové obyvatele a motivovat návštěvníky k pobytu 
ve městě.

Specifickou oblastí, kde je nutné zabývat se konkurencí, je cestovní ruch. 
Destinační marketingová strategie, kterou připravuje Plzeň – TURISMUS,  
se týká území celé destinace Plzeň, tedy města a obcí v nejbližším okolí.

Atraktivní, 
moderní

a funkční
město

Atraktivní 
pro produktivní 

lidi a firmy

Růst pracovních 
příležitostí, 

projektů 
a investic

Růst počtu 
obyvatel, možnost 
zvýšení hodnoty 
procentuálního 

koeficientu 
pro stanovení 
příjmů města 
z cizích daní

Možnost 
získání vyššího 

podílu města 
na příjmech 
z cizích daní
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Brand — značka

Produkty i služby mají svoji značku, stejně tak by ji měla mít i města. 
Brand – značka – není jen vizuální identita města, je to především 
soubor asociací svázaných se značkou, pověst nebo slib, který značka 
potenciálním „zákazníkům“ dává. Tak brand ovlivňuje rozhodování, kde 
žít, kde studovat, které místo nebo město navštívit, kde zahájit podnikání 
a do jisté míry také, kde investovat. Brand má ale také zásadní vliv 
na vztah města a jeho obyvatel, značka města musí reflektovat 
skutečnost a reprezentovat vůli města k dalšímu pozitivnímu rozvoji. 
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Brand je myšlenka.
Je to prostor v hlavách lidí. 
Lidé jsou jeho spolutvůrci 
a spolumajitelé. Je to primární 
asociace, která se vybaví při 
vyslovení názvu města.

Pravdivost značky

Budování značky města není pouhé vytvoření loga a sloganu. Jedná 
se o dlouhodobý proces, který musí být založený na jedinečných 
vlastnostech města a jeho vizi a cílech. Značka / brand tyto vlastnosti 
a vize komunikuje a konkrétní projekty je naplňují. 
Obsah marketingové komunikace ale musí vycházet z reálného 
potenciálu města. Nejde o budování prázdné, byť líbivé, skořápky.

Brand – značka – se buduje „navždy“. 
Spoluvytváří reálnou hodnotu produktu, 
patří mezi „rodinné stříbro“. 

Příklad z praxe

Brand je často vyjádřen logem a sloganem/
claimem. Ten je jednoduchým a jasným 
vyjádřením brandu.

Brandem/značkou může být firma (Apple), 
výrobek (Danone), služba (Netflix), sportovní 
klub (Bayern Mnichov), jakákoli instituce či 
organizace (Sokol), ale i člověk (politici jsou 
často silné brandy, stejně tak významné osoby 
kultury, vědy i techniky – Elon Musk je silnější 
brand než jeho firmy).

Velké světové brandy (Apple, Nike) jsou si 
toho vědomy a své zákazníky/sympatizanty/
podporovatele berou jako partnery. 
U sportovních brandů (kluby, sporty, firmy) to 
pak často platí i fakticky. Sportovní brand tvoří 
jeho fanoušci, bez nich by neexistoval.

Brandem samozřejmě může být a mělo 
by být i město. Pokud chce komunikovat, 
brandem být musí a musí tedy vnímat 
své reprezentanty, obyvatele a uživatele 
jako neoddělitelnou součást brandu. 
O takový brand je nutné pečovat, jelikož bez 
reprezentantů, obyvatel a uživatelů na straně 
města by brand města neexistoval. Ti, kdo tento 
brand reprezentují, ať už jsou jeho nositelem 
z pracovní povinnosti nebo svou místní 
příslušností, musí být v ideálním případě jeho 
hrdým nositelem. 
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Jednotný vizuální styl

Význam grafického symbolu jako hodnoty, která reprezentuje šlechtický 
rod, město či stát, chápali dobře už naši předci v dávné minulosti. Historie 
je vepsána do znaku města Plzně, jenž patří k nejhonosnějším mezi znaky 
českých měst. Vyjadřuje tak jedinečnost našeho města, vypráví jeho 
příběh, stejně jako šlechtické erby vypráví příběh konkrétních rodin.
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Znak města je určen k jeho reprezentaci na nejvyšší úrovni, je 
konstantou nepodléhající trendům a vývoji grafického designu. 
Jeho výjimečná hodnota a složitá struktura zároveň jsou proto 
překážkou pro užívání znaku v marketingové komunikaci města. 
Užívání městských znaků v marketingové komunikaci tak nahrazují 
loga. Města, která mají své heraldické znaky jednodušší, použila 
inspiraci tímto heraldických symbolem v tvorbě svých log – krásným 
případem je znak a logo města Brna. Logo se tak stalo moderní verzí 
historického znaku. 

Město Plzeň touto cestou vzhledem ke složitosti svého znaku jít 
nemohlo a nechtělo jít ani cestou zjednodušování tohoto vzácného 
symbolu.



Do roku 2016 město užívalo vedle znaku města v marketingové 
komunikaci logo projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. 
Tento projekt zásadně ovlivnil vnímání města nejen v tuzemsku, ale 
i v zahraničí a propojená marketingová komunikace projektu s městem 
pomohla uspořit náklady a zefektivnit komunikaci. Jednalo se ale 
o dočasnou synergii s plánem najít po ukončení projektu pro město 
nový vizuální styl.

Zadání veřejné soutěže bylo v roce 2016 připraveno tak, aby zhotovitelé 
vnímali při zpracování návrhů skutečnost, že se jedná o významný 
krok na cestě ke strategickému vnímání marketingu města – logo bylo 
vybíráno ne jako „grafický symbol“, ale jako grafické vyjádření brandu 
města. Dalším úkolem pro zpracovatele bylo najít takový grafický 
prvek, který umožní sjednotit komunikaci města pod jednou značkou 
a tou označit všechny služby, které město pro veřejnost vykonává. 
Logo a jednotná vizuální identita města jsou tak nástrojem, který 
pomáhá veřejnosti jasně pochopit, jaké spektrum služeb pro ně město 
vykonává, byť prostřednictvím různých organizací. Cílem veřejné 
soutěže, která byla připravena s garancí odborníků na grafický design 
a strategický marketing, bylo vybrat značku, která vyjádří podstatu 
města a bude mít potenciál dlouhodobého užívání tak, aby se logo stalo 
nadčasovým doplňkem znaku města pro marketingovou komunikaci.

Znak města Plzně

Nejstarší částí znaku města Plzně byla stříbrná 
chrtice v červeném poli. V době husitských válek si ji 
do znaku umístili měšťané, aby symbolizovala věrnost 
města císaři a českému králi.
Tento znak polepšil Zikmund Lucemburský roku 
1434 o dvouhrbého velblouda, kterého Plzeňští vzali 
husitům při jejich neúspěšném obléhání Plzně. Při 
jednom z výpadů za městské hradby se Plzeňským 
podařilo ukořistit živého velblouda, kterého si sem 
přivezli sirotci pod vedením hejtmana Jana Čapka ze 
Sán jako dar polského krále Vladislava II. Jagello za 
pomoc v bojích proti řádu německých rytířů. Plzeňští 
přivedli odcizeného velblouda s velkou slávou do 
města a později ho darovali Norimberčanům. Husité 
po ztrátě velblouda zanechali obléhání a od Plzně 
odtáhli.
Papež Pavel II. roku 1466 obohatil Plzeňským znak 
o další dvě pole za věrnost Římu v boji proti králi 
Jiříkovi. Ta symbolizovala papežský úřad a poměr 
Čech k říši římské. Ve stříbrném poli jsou dva zlaté 
papežské klíče (klíče sv. Petra) a ve zlatém poli 
zbrojnoš, držící v pravici pravou polovinu černého orla.
Sami Plzeňané si ve druhé polovině 15. století 
rozšířili znak o středový srdeční štítek s otevřenou 
městskou bránou s rytířem, který představoval 
zakladatele města Václava II. a nad branou je 
prostovlasá panna, držící dva praporce se znamením 
českého lva a moravské orlice. Moravská orlice byla 
městem dříve po nějakou dobu mylně považována 
za svatováclavskou orlici. Tento štítek je obrazem 
nejstarší městské pečeti z doby založení města v roce 
1295 českým králem a moravským markrabětem 
Václavem II., který (tak jako jeho otec Přemysl Otakar 
II.) používal již jen znaků českého lva a moravské 
(nikoliv svatováclavské) orlice, jak vidíme na jejich 
panovnických pečetích, nebo v případě Václava II. na 
jeho vyobrazení v Codexu Manesse.
Plzeňský znak byl naposledy doplněn v roce 1578 
papežem Řehořem XIII. opět za věrnost víře a církvi. 
Do znaku byl přidán štítonoš, anděl držící znak a zlatý 
kříž s olivovými ratolestmi vztyčený na zeleném 
trojvrší, na němž je zlatý nápis „In hoc signo vinces“ 
(V tomto znamení zvítězíš), dvě helmy, halapartna 
na pravé straně a na levé straně vojevůdcovská 
hůl – buzikán (palcát). Na listině Řehoře XIII., která je 
uložena v městském archivu, je plzeňský znak poprvé 
doložen barevně.
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Logo město Plzeň 

Vítězný návrh agentury Dynamo design, autora Libora Jelínka, 
představil logo, které je velmi jednoduché, ale zároveň ambiciózní díky 
variabilitě přívlastků, kterými lze logo doplňovat. Logo tak často může 
fungovat i jako claim. Tato jeho vlastnost umožnila to, že implementace 
nového vizuálního stylu města Plzně patří mezi nejpokročilejší v České 
republice, na úrovni Brna či Ostravy, a propojuje nejen marketingovou 
komunikaci útvarů magistrátu, ale i obvodů města a některých 
jeho stěžejních organizací města (Vodárna Plzeň a.s. či PMDP, a.s. 
s označením svých vozů logem Vozíme Plzeň), které vlastní variantou 
městského loga vyjadřují příslušnost k městu. Jedná se o grafickou 
symbiózu, která je patrná hned na první pohled. Logo se stalo součástí 
veřejného prostoru města, jeho tištěné i on-line komunikace, hravé 
varianty loga s přívlastky umožňují práci na úrovni „marketingu 
s příběhem“.



Pro vizuální komunikaci a prezentaci města platí 
v zásadě stejná pravidla brandingu jako pro jiné, 
například komerční subjekty. Pokud se města 
rozhodnou pro novou vizuální identitu, měla by mít 
jasno v tom, co chtějí a kam směřují. Měla by mít vizi 
a znát obsah svého brandu. Co nabízí, čím osloví 
obyvatele a návštěvníky, jak silná jsou v konkurenci 
s ostatními městy a tak dále. Je to čistě racionální 
úvaha nad tím, proč město „logo“ potřebuje, co mu 
přinese, jak se bude používat, kdo se o něj bude starat 
a jaké vjemy má vizuální identita vzbuzovat, jakou 
image městu přinese. Jedině za těchto předpokladů 
je možné zadat vytvoření odpovídající vizuální 
identity, logo nevyjímaje. Nelze očekávat, že designér 
společně s grafikou dodá městu také obsah brandu. 
A jak bylo naznačeno, není to jen o logu. To je jedním 
z prvků širšího vizuálního systému, kam patří také 
barvy, typ písma, kompoziční náležitosti, charakter 
fotografií, ilustrací a další grafické prvky. Vizuální 
identita má svá pevně daná pravidla pro používání 
jednotlivých prvků, které dohromady tvoří vizuální 
specifika brandu.

Dynamo si jako jedno z hlavních východisek pro 
grafické pojetí zvolilo mentalitu města a fakt, že 
Plzeň si v historii vždy šla svou vlastní cestou, na 
rozdíl od zbytku republiky. Na tomto předpokladu 
vzniklo minimalistické logo ve tvaru směrové šipky 
(vždy orientované pouze na západ) s nápisem Plzeň, 
do kterého lze dle potřeby vkládat doplňkové texty, 
které popisují hlavní atributy města. „Koncept se dále 
rozvíjí do vět, doplňují se vážná nebo humorná sdělení, 

pracuje se s nadsázkou nebo s fakty. Pojetí značky 
zároveň reflektuje hrdost a odvahu města jít proti 
proudu. Vznikla nepřehlédnutelná dynamická vizuální 
identita, která má pestré komunikační možnosti díky 
několika typům ‚mluvících značek‘,“ popisují výsledek 
tvůrci z Dynama.

To, co dělá vizuál Plzně pozoruhodným, je jeho velký 
komunikační potenciál. Pro město to například 
znamená, že není třeba zadávat zvlášť tvorbu 
jednotlivých kampaní na různé akce, které pořádá. 
Vizuální identita je obvykle vnímaná jako jedna věc 
a kampaně se zadávají zvlášť reklamním agenturám. 
Dynamo Plzni dodalo koncept 2 v 1. Ukázkou, jak se 
dá vizuál komunikačně rozvíjet, je například kampaň 
v roce 2018 k výročí republiky Kde domov můj. 
A nešlo jen o kampaň, koncept se jedinečně uplatňuje 
v mnoha dalších formátech. Vizuál Kde domov můj 
je novým vizuálem pro tradiční akce Plzeňské oslavy 
vzniku ČSR, ale zároveň i jednotící značkou pro celý 
cyklus akcí, které město pro další roky chystá. Další 
varianty hry s logem využívá OPM MMP například 
pro spolupráci s Plzeňským Prazdrojem na podporu 
pivovarské tradice města – Hlavní město piva Plzeň, 
Jedna Plzeň nestačí. Další hravá aplikace je v použití 
na propagačních předmětech, jako například Nesu 
Plzeň nebo Moje Plzeň na taškách, Ta Plzeň píše! na 
propiskách a podobně. Ve vizuálech město doposud 
pracuje hlavně s fotografiemi, nicméně systém je 
hodně otevřený a tvůrci z Dynama věří, že se do 
budoucna vizuály ještě více uvolní například při práci 
s ilustracemi.

 

pozn: fotka, na které je logo použito veřejně
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KORONAVIRUS.PLZEN.EUKORONAVIRUS.PLZEN.EU

• Oživení městské obchodní třídy
• Méně hluku a emisí
• Zelená pro pěší a cyklisty
• Zrychlení MHD
• Zkvalitnění života

Zajímá Vás budoucnost Americké ulice?

www.plzen.eu  |  americka@plzen.eu

Americká,
místo, kde chcete 
trávit čas!



Stávající stav implementace jednotného vizuálního stylu 

→  Město Plzeň
→  Útvar koordinace evropských projektů 
→  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
→  Plzeň – TURISMUS
→  příspěvkové organizace města zajišťující „služby“ – Správa veřejného 

statku města Plzně, Městský ústav sociálních služeb
→  obchodní společnosti „obslužné“: PMDP, a.s., Vodárna Plzeň a.s.
→  Městský obvod Plzeň 1, 4, 8, 9

Budoucnost: 
→  Čistá Plzeň, s.r.o. 
→  Městská policie Plzeň
→  Městský obvod Plzeň, 2, 3, 5, 6, 7, 10
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Place branding

Součástí budování značky města je tzv. place branding – budování značky 
„místa“ z pohledu jeho návštěvníků či budoucích obyvatel či podnikatelů. 
Je to cílená propagace místa s důrazem na jeho jedinečnost. Místa nejen 
z hlediska geografického, ale především místa, které je sídlem komunity lidí. 
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Nejlepší reklamou produktu je 
spokojený zákazník – nejlepší 
reklamou města je spokojený 
obyvatel, hrdý na své město, 
jeho historii, současnost 
i potenciál.



Obyvatelé jsou přirozenou součástí daného místa, spoluvytváří 
jeho charakter. Lze je tedy chápat jako součást značky. Brand 
města je vyjádřením potenciálu jeho obyvatel, kteří by sami měli být 
„ambasadory“ jeho značky. Předpokladem toho je ale „ztotožnění“ se 
se značkou.

Kladný vztah obyvatel ke značce je základem úspěchu. Potenciál 
plzeňského patriotismu lze zúročit v marketingu města jako turistické 
destinace i místa, které láká studenty ke studiu na místní univerzitě, 
podnikatele k budování a posilování byznysu a potenciální obyvatele 
k životu v Plzni.

Spokojenost obyvatel je sledována v pravidelně realizovaném 
průzkumu Názorů a spokojenosti obyvatel města Plzně, kde je možné 
ve čtyřleté periodě sledovat posun priorit a aktuálních témat. Na ty je 
možné reagovat z hlediska města jak v rozvojových, tak komunikačních 
akčních plánech.

V uvedených grafem můžeme například sledovat vzestup tématu 
agenturních pracovníků a bezpečnosti a drobný nárůst obecné 
nespokojenosti. Mezi pozitiva se výrazně prosazuje městská zeleň, 
kultura, akcelerovaná v roce 2015, zůstává i v roce 2019 významným 
pozitivním faktorem města.
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Grafy prezentují některá data získaná z realizovaných průzkumů 
Názorů a spokojenosti obyvatel města Plzně v letech 2015 a 2019. 
Výzkum a poměřovací grafy zpracoval Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně.

Spokojenost s městem Plzní

Velmi spokojen/a
23 %24 %

60 %67 %

14 %8 %

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Velmi nespokojen/a
2015 2019

3 %1 %



Spokojenost s městem Plzní

Velmi spokojen/a
25 %

67 %

5 %

26 %

64 %

8 %

26 %

60 %

12 %

24 %

56 %

15 %

19 %

71 %

8 %

23 %

58 %

16 %

25 %

67 %

7 %

22 %

63 %

13 %

26 %

67 %

6 %

36 %

57 %

7 %

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Velmi nespokojen/a
66

a více let
66

a více let
51–66

let
51–66

let
36–50

let
36–50

let
19–35

let
19–35

let
do 18

let
do 18

let

3 % 2 %2 % 5 %2 % 3 %1 % 2 %1 % 0 %

2015 2019
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Ukázkovým příkladem „place brandingu“ byla kandidatura i realizace 
projektu Evropské hlavní město kultury. Získání této značky městu 
přineslo významně širší povědomí v kontextu Evropy, posílilo jeho 
pozici jak u české, tak i u mezinárodní kulturní veřejnosti. Vedle 
toho marketingová podpora projektu byla cílenou aktivitou, která 
představila potenciál města v novém kontextu. Přínosy pro posílení 
značky města coby turistické destinace byly markantní až do doby, kdy 
rozvoj turismu dočasně zastavila pandemie koronaviru. 

Podobný efekt mohou městu přinášet i sportovní úspěchy – 
mezinárodní renomé sportovních klubů jednoznačně posiluje zájem 
o místo jako takové. Příkladem je zájem o město ze strany mezinárodní 
veřejnosti v době, kdy FC Viktoria Plzeň hrála prestižní Ligu mistrů 
UEFA a Evropskou ligu UEFA. 

Je zjevné, že podpora kultury a sportu patří mezi důležité nástroje 
„place brandingu“. Město, které reprezentuje vysoká úroveň kultury, 
sportovní úspěchy a bohatá volnočasová nabídka dává najevo, 
že je zajímavé, bohaté, perspektivní a tím i lákavé pro návštěvníky 
a zajímavé pro život.

Nedílnou součástí place brandingu je i využití úspěchů místních firem. 
Ne všechny značky akcentují „místní příslušnost“, ale pro město je 
zásadní budovat vztahy s místními podniky, posilovat jejich vztah 
k městu, jejich společenskou odpovědnost a spolupráci s městskou 
správou.

Město se může profilovat jako atraktivní a sebevědomá metropole 
skrze otevřenost, digitalizaci, dostupnost a transparentnost 
samosprávy a systematické budování vztahu s místními občany.

Příkladem může být vznik strategického plánu města Ostrava
→ fajnova.cz/strategicky-plan
nebo informovanost směrem k obyvatelům v Brně
→ kopemezabrno.cz

Určitě je zajímavý v tomto směru i profil současného primátora 
Bratislavy → FB Matúš Valló má rád Bratislavu
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Praktický příklad:

Město Plzeň v roce 2015, kdy bylo nositelem 
titulu Evropské hlavní město kultury, zahájilo 
spolupráci s celorepublikově úspěšnou 
a ikonickou značkou Horsefeathers. Výsledkem 
kreativní spolupráce byla kolekce oblečení 
a doplňků pod značkou #COPATUTOJE, která 
zasáhla celý region a poprvé v jeho historii 
vytvořila masový lovebrand, který akcentoval 
regionální příslušnost a pocházel ze spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru.

Kolekce #COPATUTOJE prožila svůj update 
v roce 2020, kdy se na pultech objevila její 
druhá řada, která opět ve spolupráci s městem 
nabídla zajímavé, kvalitní a regionálně specifické 
produkty. Tato nová verze byla obohacena 
o charitativní rozměr, který vhodně nahradil 
původní propojení s projektem Evropského 
hlavního města kultury 2015, a tak se i podruhé 
podařilo zaujmout řadu obyvatel města 
a regionu.
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Využití unikátnosti 
(Unique Selling Benefit) – 
DNA Plzně

Město Plzeň má mnohé z toho, co nabízejí i ostatní města. Historii, 
kulturu, zábavu, občanskou vybavenost. Má ale i jedinečnou 
a strategickou polohu s dobrým napojením do Bavorska, Prahy 
a s vynikající dostupností mezinárodního letiště Václava Havla Praha. 
Z této výhodné polohy těžilo město i v historii – mobilita lidí a talentů 
přinášela do Plzně řadu inspirací.

Plzeň je mimořádná i plejádou zajímavých osobností v oblasti kultury, 
které přinesly inovativní pohled na svůj obor. Skupa, Loos, Sutnar – 
trojice velkých jmen první poloviny 20. století, symbolizující inspirativní 
zázemí města a jeho rozvoj na počátku minulého století.

Jedinečná urbanistická kompozice založení Plzně na březích čtyř řek, 
Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, nabízí obyvatelům nevšední potenciál 
pro každodenní rekreaci a odpočinek, což je z pohledu ostatních měst 
rovněž unikátním momentem.P
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Plzeň jde svou vlastní cestou

Vlastnosti Plzně

Sever

Jih

Plzeň Východ

Hrdá

Zásadová

Konzervativní

Věrná

Vzdělaná

Vynalézavá

Unikátní

Empatická
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I v současnosti je Plzeň mezi ostatními krajskými městy zajímavá, 
například koncentrací vědeckých pracovišť. Biomedicínské centrum 
v Plzni patří mezi nejmodernější pracoviště Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a spolu s výzkumnými centry Západočeské univerzity 
soustřeďuje v Plzni řadu špičkových vědců z celého světa.

Inovace k Plzni patří. Vznikla zde první tištěná kniha, Škodovy závody 
rozvinuly technické schopnosti Plzeňanů a proslavily Plzeň v celém 
světě. Značka Škoda dodnes patří k nejznámějším českým brandům. 

Plzeň ale dala světu i další produkt, který je naprosto jedinečný. 
Město Plzeň dalo celosvětově jméno jedné pivní kategorii. To by se 
nemělo stát ústředním bodem komunikace města, ale je to takové 
bohatství, že nemůže být opomenuto. Plzeň, Pilsen, Pils, Pilsner, Pilsener 
- jsou mezinárodně srozumitelná slova (podobně jako Čapkův robot). 
Je dobré je v komunikaci využít a nemluvit přitom přímo o pivu. Jen 
s lehkým úsměvem nadhodit to, co si lidé stejně domyslí. Tak, aby 
nebylo jasné, o čem přesně mluvíme.
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Každý má rád

Možná práce s nenásilným odkazem na pivní tradici a silnou značku 
formou claimu/sloganu. Slogan může vzbudit lehký úsměv. Ti, které 
pobaví, jsou automaticky na naší straně. Nedá se s ním polemizovat – 
je naprosto generický, na druhou stranu s vědomím existence 
plzeňského piva je naopak zcela konkrétní. Jsou lidé, kteří nemají rádi 
plzeň/Plzeň, ale i ty samozřejmě slogan může pobavit.

Využití unikátnosti (Unique Selling Benefit) je tedy možné projevit 
právě claimem, který doplní brand, jak rozebíráme v textu výše. Zvolení 
toho správného sloganu/claimu je práce pro samostatnou kreativní 
práci, která naváže na konkrétní akční komunikační plán.

Praktický příklad z komerční praxe:

Vyjádření brandu pomocí sloganu. Firma Baťa 
měla za první republiky svůj ústřední slogan: 
„Obouváme svět“.

Tento zdánlivě banální slogan v sobě shrnoval 
jak pravdu o produktu, tak pravdu o lidské 
potřebě. Navíc dodával původně malé firmě 
z moravského Zlína světový cíl, který se jí také 
podařilo naplnit.

Firma Baťa začínala se svou strojovou produkcí 
v dobách, kdy se boty vyráběly především 
ručně, člověk měl jeden pár bot na několik let 
a v teplém počasí bylo běžné chodit bos.

Firma Baťa tuto situaci zcela změnila. Poté 
začala expandovat především na trhy v zemích 
třetího světa, kde byla situace obdobná či ještě 
horší. Tím se z ní postupně stal světový hráč 
číslo jedna. Obula svět.

Na sloganu firmy Baťa vidíme, že slogan může 
na začátku působit velice troufale až nabubřele. 
Může v tom být ale hříčka, vize, touha takové 
mety dosáhnout a odhodlání obětovat tomu cíli 
maximální úsilí.

Pokud vezmeme slogan Každý má rád Plzeň, 
může to zapůsobit úsměvně, ale s lehkým 
odkazem na pivní tradici, touhou dosáhnout 
stavu, kdy Plzeň bude mít každý opravdu rád 
se můžeme dostat k výsledku, že to je ideální 
slogan.
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Jak komunikovat?
3
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Při tvorbě každé marketingové strategie
je důležité stanovit tři základní parametry.

1  Koho chceme oslovit?

2  Jak na ně chceme působit 
a jaký to má mít efekt?

3  Co uděláme a co jim řekneme, 
aby se efekt dostavil?
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Koho chceme oslovit – 
cílové skupiny

Předpokladem úspěšnosti implementace marketingové strategie 
města je pravdivé a podložitelné definování cílových skupin 
a pochopení jejich potřeb a zvyklostí. Město cílí většinu svých aktivit 
na širokou veřejnost a není možné generálně rozhodnout, jak vypadá 
persona / modelový zástupce cílové skupiny pro obecnou městskou 
komunikaci. Do detailního definování cílové skupiny, tedy výzkumu 
a vytvoření person je možné přistoupit u marketingových strategií pro 
dílčí projekty nebo konkrétní aktivity – například popularizace vědy 
a výzkumu, marketingová strategie se zaměřením na turismus, cílené 
aktivity na podnikatelské prostředí. Takto detailně definované cílové 
skupině, ideálně přetavené přes výzkum do person, přizpůsobujeme 
tzv. komunikační mix – soubor různých nástrojů, které město použije 
pro získání cílové skupiny „na svou stranu“.
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Z hlediska města můžeme primárně pohlížet na cílovou skupinu ze dvou pohledů:

1. segmentace:
Jak se s městem vzájemně ovlivňují, 

v jaké pozici?

2. segmentace:
Jaký vztah má cílová skupina k městu, 

jak ho vnímá?



60

J
a

k 
ko

m
un

ik
ov

a
t?

 /
 K

o
h

o
 c

h
ce

m
e 

o
sl

ov
it

 –
 c

ílo
vé

 s
ku

p
in

y

1. segmentace 
Jak se s městem vzájemně ovlivňují, v jaké pozici?

Místní a dlouhodobí uživatelé města (interní zákazníci)
a. Obyvatelé
  – rodiny s dětmi 
  – senioři 
  – studenti
  – občané v produktivním věku
  – menšiny, ZTP ad.
b. Podnikatelé
c. Média
d. Instituce sídlící v Plzni

Externí a krátkodobí uživatelé města (externí zákazníci)
a. Návštěvníci 
b. Potenciální obyvatelé
c. Potenciální podnikatelé a investoři
d. Státní správa
e. Média nadregionálního charakteru

Organizační složky města (organizační zákazníci)
a. Zaměstnanci MMP
b. Zaměstnanci organizací zřízených a založených městem
c. Zaměstnanci Městské policie Plzeň

Interní zákazníky představuje široká veřejnost, která je v přímém 
vztahu s městem, žije v Plzni, využívá služeb města, řeší zde správní 
procesy. Patří sem místní podnikatelé a regionální média. Život v Plzni 
je zajímá, neboť jsou jeho součástí. Služby města dennodenně využívají. 
Prioritou v péči o ně je kvalita poskytovaných služeb, otevřená 
komunikace, dostupnost informací. 

Externími zákazníky jsou především návštěvníci, ale také potenciální 
noví obyvatelé, podnikatelé a investoři. Do této skupiny patří také 
celostátní média a státní správa. Jejich zájem musí město aktivně 
podněcovat, musí je zaujmout v kontextu široké konkurence. 

Organizačními zákazníky jsou ti lidé, kteří pro město přímo či nepřímo 
pracují a svou činností na vytváření brandu města participují. Tyto 
lidi je potřeba tzv. „mít na straně města“, vytvářet z nich ambasadory 
města, využívat je pro tzv. world of mouth, tj. pozitivní šeptandu. 
Ambasadorem se ale mohou stát pouze v případě, že se svým 
zaměstnavatelem sdílejí organizační cíle a hodnoty a důvěřují mu. 
Zásadní tedy je posilovat tzv. firemní kulturu.



2. segmentace 
Jaký vztah má cílová skupina k městu, jak ho vnímá?

Jaký vztah má cílová skupina k městu, jak ho vnímá?

–  Setkává se s naší komunikací poprvé? 
Je potřeba tedy v komunikaci jít „od kořenů“ – vysvětlovat, dodávat 
kontext, uvádět na první pohled jasné a všeobecně známé základní 
informace. 

–  Setkává se s naší komunikací pravidelně? 
Můžeme tedy stavět na tom, s čím už se setkala? Pokud ano, musíme 
naši komunikaci posunout a pro zaujetí přinášet nadstavbové a více 
detailní informace. 

–  Reaguje na naši komunikaci kladně? Případně záporně? 
Patří do tábora našich fanoušků, či jsou to názoroví oponenti 
z tábora „ tzv. hejtrů“?

–  Jsme to my, kdo téma přináší nově? 

–  Existuje na dané téma již nějaký „většinový názor“, na který 
reagujeme nebo ho chceme změnit?

Tyto faktory je zapotřebí pečlivě vyhodnocovat zejména v on-line 
komunikaci, kde vše probíhá ve velmi rychlém režimu. Znalost „povahy“ 
našich sledovatelů je zásadním předpokladem úspěchu pro správnou 
formulaci všech příspěvků.
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Jak na ně chceme působit 
a jaký to má mít efekt?

Cílové skupiny máme definovány. V druhém kroku je třeba určit, co 
je fakticky cílem naší aktivity. Hledáme tedy ideálně měřitelný cíl, 
jehož chceme dosáhnout u zvolené cílové skupiny. Primárně je třeba 
definovat zda:

1.  Chceme vyvolat nějakou akci? Návštěvu webu, návštěvu města, 
návštěvu výstavy či třeba účast v soutěži?

2.  Jde o cílenou komunikaci, kde je jednoznačný a jasně měřitelný cíl 
(například prodej vstupenek)?

3.  Nebo se jedná o měkký cíl a tzv. „soft“ komunikaci, ve které 
jde například o zvýšení sympatií, změnu postojů či „lajky“ na 
facebooku?

4.  Chceme komunikovat s veřejností o nějakém rozvojovém záměru? 
Získat ji na svou stranu?

Odpověď alespoň na jednu z otázek je nezbytným předpokladem 
pro funkčnost našeho snažení. Zároveň se z definovaného cíle stává 
parametr pro měření úspěšnosti snažení. Při dosahování měkkých cílů 
se pak navíc často skutečný požadavek na změnu chování skrývá 
za tím zjevným.
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Plzeň je Péče,
Příležitost
a Perspektiva.
Pro všechny.



Základním cílem je, aby Plzeň byla vnímána jako skvělé město 
k životu, podnikání nebo studiu. Úkolem marketingových aktivit 
a reprezentantů je tuto zkušenost sdílet i za hranice města, 
prostřednictvím spokojených obyvatel i místních podnikatelů.

V reálné situaci OPM MMP ve spolupráci s odborným útvarem, který 
realizuje konkrétní projekt nebo službu města, určí cíl, jehož je zapotřebí 
s podporou marketingu dosáhnout. Ve spolupráci s tiskovým oddělením 
KP musí definovat konkrétní komunikační mix pro konkrétní situace 
a rozdělit si úkony. 

Jednotlivé marketingové strategie řešící konkrétní témata budou mít, 
podobně jako cílové skupiny, nastaveny cíle konkrétně a detailně – 
měřitelně. Pokud si u cílové skupiny města pohledem 1. segmentace 
stanovíme cíl pro obecnou městskou komunikaci, bude to „měkký / soft” 
cíl, který lze definovat jako vyvolání a utvrzování v pocitu a budování 
vztahu cílová osoba vs. město. Takový cíl lze měřit například opakovaným 
výzkumem v cílové skupině, kde sledujeme vývoj názoru a postoje, který 
konfrontujeme s naším cílem a sledujeme jej v čase. 
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Místní obyvatelé a dlouhodobí uživatelé 
služeb města (interní zákazníci).

Každý cítí hrdost a privilegium, že 
může být součástí Plzně. 

Tato cílová skupina musí město vnímat 
jako domov. Domov, který mi poskytuje 
bezpečí, pečuje o mě a mohu využívat 
jeho prosperitu a perspektivu. Domov, 
který je můj, kterého jsem součástí a nesu 
odpovědnost za jeho podobu a stav. Je to 
domov, jenž jsem zdědil, navazuji na jeho 
historii a cítím závazek a hrdost.

Cílem je, aby tato skupina o město 
podvědomě pečovala, starala se o něj 
a zajímala se o jeho rozvoj a vnímala 
ostatní obyvatele jako součást velké 
rodiny. Sounáležitost s komunitou, ve které 
žiji, s městem, jehož služby využívám, 
a s prostředím, které určuje životní prostor.

Participace – podpora participace obyvatel 
na rozhodování je nejúčinnějším nástrojem 
pro posilování sounáležitosti s městem 
a jeho cíli. Vždy je ale důležité dbát na 
správné nastavení participace.
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Základní cíle z hlediska 
definovaných cílových 
skupin



Externí a krátkodobí uživatelé města 
(externí zákazníci).

Plzeň? Ano prosím!

Z hlediska této cílové skupiny musí být Plzeň 
vnímána jako progresivní město na západě, 
kde jsou vynikající podmínky pro podnikání 
i rodinný život, kde je možné realizovat 
své sny a prožít intenzivní zážitky. Plzeň 
musí lákat a být originální. V marketingu 
například tím, že nebude prezentovat pouze 
stejná a očekávaná témata jako ostatní 
města (ZOO, festivaly, …). Plzeň vybočuje ze 
zajetých stereotypů a české prostředí pro ni 
není měřítko. Plzeň je jiná, je přitažlivá, je in.

Organizační složky města (organizační 
zákazníci).

Každý jednotlivec vnímá práci 
pro Plzeň jako poslání, péči o něco 
vlastního. 

Pro každého zástupce této cílové skupiny 
musí být Plzeň srdeční záležitostí. Každý 
jednotlivec je součástí Plzně, každá 
pracovnice za přepážkou, každý strážník 
Městské policie nebo každý řidič tramvaje 
je Plzeň. Plzeň jsou lidé. Lidé, kteří v ní 
žijí, a lidé, kteří pro Plzeň pracují. Oni jsou 
nositelé dobrého jména města a tvoří jeho 
přítomnost i budoucnost.

Chceme, aby každý pracovník v definovaných 
organizacích cítil, že je to právě on, kdo tvoří 
dobré jméno Plzně a do každého svého konání 
dával srdce Plzeňana s vědomím, že pracuje 
pro Plzeň, pracuje pro sebe, svou komunitu, 
svou rodinu, budoucnost svých dětí.

Atraktivní Moje

Praktický příklad z komerční sféry:

Reklamní kampaně na luxusní automobily 
zdánlivě chtějí vyvolat akci, aby si lidé prostě 
a jednoduše koupili auto. Ve skutečnosti ovšem 
většinou usilují o to, aby lidé v cílové skupině 
měli pocit, že vlastnictví právě tohoto auta 
potvrdí, případně povýší jejich společenský 
status. Protože samotný nákup nového auta 
se děje pouze jednou za několik let.
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Co uděláme a co jim 
řekneme, aby se efekt 
dostavil?

Toto je nejkomplikovanější část každého zadání reklamní, komunikační 
nebo marketingové kampaně. Vede totiž přímo ke kreativnímu provedení 
neboli exekuci. Tato formulace musí obsahovat jednu jedinou myšlenku 
(proto se jí také v některých odborných textech říká Single Minded 
Proposition). Ideálně zpracovanou v jedné větě. Ta je jádrem kreativního 
zadání a vede ke kreativnímu zpracování – tedy se zde opět bavíme 
o řešení pro již konkrétní aktivitu, kterou jde detailně popsat.
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Praktický příklad z komerční sféry:

Uvedli jsme, že hlavní cíl naší marketingové 
aktivity by se měl přetavit v jednoduché sdělení, 
které prostoupí naši kampaň. Z komerční praxe 
můžeme uvést příklady úspěšných formulací:

Volvo je bezpečné.
Prakticky každá komunikační kampaň na značku 
Volvo po celém světě vychází z této formulace 
a variuje ji podle potřeb místního trhu.

Air Bank. I banku můžete mít rádi.
Tato formulace se ukázala být natolik „trefnou“, 
že nakonec přešla ze zadání do exekuce a stala 
se nedílnou součástí komunikačních kampaní 
v původním znění.

Besip. Rychlá jízda zabíjí.
Na základě takhle jednoduchého zadání 
vznikají nejen u nás, ale i po celém světě 
stovky reklamních kampaní, varujících před 
nedodržováním dopravních předpisů.

Kreativní řešení, navržené na základě znalosti cílové skupiny (Koho 
chceme oslovit?), definování hlavního cíle (Co chceme, aby si tito lidé, ke 
kterým mluvíme, udělali/mysleli?) bude obsahovat:

1. rozpočet a harmonogram aktivity
2. volbu komunikačních kanálů / komunikačního mixu
3. definování hlavních sdělení
4. grafické řešení pro výstupy
5. sledování měřitelných parametrů 

Pokud budeme na otázku Co jim řekneme, aby si to mysleli/ 
aby to dělali? odpovídat opět se vztažením na obecnou 
městskou komunikaci, využijeme pohled na cílové skupiny 
z 1. segmentace a v následujících kapitolách rozebereme 
jednotlivá témata, návaznosti témat na Strategický plán 
města Plzně, parametry komunikace a nakonec definujeme 
jednotlivé komunikační kanály a nástroje. 
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Témata a tonalita
4



Vyznění naší komunikace – tonalita 70

Témata pro marketingovou komunikaci – obecná 74

Témata pro komunikaci – konkrétní 82
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Vyznění naší 
komunikace – tonalita

Charakter sdělení je nedílnou součástí brandu města a má značný 
podíl na tom, jak je značka vnímána a jak na ni cílová skupina reaguje. 
Konzistentní charakter je základem úspěchu a toho, aby naše sdělení 
nezapadlo a působilo přesně tak, jak bylo zamýšleno. Správně zvolený 
a opečovávaný charakter komunikace buduje důvěru a jistotu. 

Tonalita je parametr, který se v oblasti mediální analýzy používá pro 
vyhodnocení vyznění mediálních výstupů publikovaných v určitém 
období. Tonalita je ale také parametr, který chceme, aby vykazovala 
námi publikovaná komunikace nejen směrem k médiím, ale i ke všem 
cílovým skupinám. Tonalita souvisí se správně vybraným komunikačním 
nástrojem, jehož charakter je nutné vybrat „na míru“ cílové skupině.
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Racionální důvody vedou 
ke zvažování, emocionální 
důvody vedou k rozhodování.

Městem publikované informace 
musí splňovat alespoň jednu 
z níže uvedených dvojic 
parametrů, aby mohla být 
považována za správnou.

Přátelská a pozitivní

Město Plzeň a jeho komunikace 
musí být primárně přátelská 
a pozitivní. Naším cílem je 
maximální spokojenost všech 
cílových skupin, dobré naladění 
a vynikající pocit z Plzně jako 
místa k životu, podnikání nebo 
jen návštěvě. 

takto ne: 
Přísný zákaz krmení labutí! 
Rohlík znamená smrt.

takto ano: 
Víte, že rohlíková monodieta 
labutím opravdu neprospívá? 
Potěšíte je třeba vařenou rýží, 
listovým salátem nebo slupkami 
od zeleniny.

Otevřená a důvěryhodná

Město potřebuje velice často 
sdělit jednoduchou informaci, 
kterou je nutné distribuovat mezi 
obyvatele. Formulace, především 
na sociálních sítích, by měly 
působit maximálně otevřeně 
a jasně v obsahu sdělení.

takto ne: 
Veškeré schůzky na úřadě 
je třeba si domluvit předem 
telefonicky! 

takto ano: 
Potřebujete vyměnit řidičský 
průkaz nebo ohlásit živnost? 
Zavolejte předem na telefon 
378 031 111 a domluvte si 
schůzku.

Inspirativní a profesionální

V komunikaci témat, která jsou 
vážná a mají u cílové skupiny 
způsobit „rozhodnutí pro Plzeň“ je 
třeba zachovat svěží, inspirativní, 
ale vysoce profesionální slovník 
a formulace. Oficiální komunikace 
města by neměla být ironická, 
prvoplánově směšná a založena 
na banálních informacích a klišé.

takto ne: 
Dodržujte rychlost, zachráníte 
životy. Chodci, chovejte se 
ohleduplně a nevrhejte se pod 
kola aut.

takto ano: 
Z policejních statistik: od ledna 
do konce dubna 2020 se 
stala nepřiměřená rychlost 
v okresu Plzeň-město příčinou 
61 dopravních nehod, při kterých 
došlo ke zranění 38 osob. Prosíme, 
respektujme se – nejen na 
silnicích a přechodech.



Opakování

Opakování a ustálení slovních spojení, výrazů, definic a statementů je 
cílem k získání pevné identity, která se začne virálně šířit a využívat. 
Definování a jednotné komunikování určité vlastnosti, parametru 
nebo připodobnění města pomůže v dlouhodobém horizontu k jeho 
požadovanému vnímání. Systematicky opakovaný statement, heslo 
nebo obrat se stává zaběhnutým a začne se využívat automaticky. 
Na druhou stranu zbavit se takového označení je pak velice složité 
(černá Plzeň, práva v Plzni apod.) 

Plzeň se chce profilovat jako město atraktivní pro vzdělané a inovační 
lidi, jako město s vynikajícím vzdělávacím systémem, zázemím pro nové 
podnikatelské záměry, vynikající infrastrukturou a funkčním sociálním 
a zdravotním systémem.

Co nepomáhá dobré značce Plzně?

„Ze z Plzně“ a jiné prvoplánové hry s nářečím .
Označení šedá Plzeň.
Vtipy à la v Plzni získáte diplom bez práce.
Arogance a nafoukanost ohledně nejlepšího piva na světě.
…

Jak se chce Plzeň vidět?

Zelená Plzeň
Kreativní Plzeň 
Plzeň, dobrá adresa.
Pečující Plzeň
Bezpečná Plzeň
Plzeň 4.0

Pro nastavení charakteru sdělení a deklaraci určitého fokusu je možné v rámci zpracování ročního 
marketingového a komunikačního plánu definovat claim (tedy frázi) pro konkrétní téma či projekt. 

Například Plzeň – město vody nebo Plzeň – digitální metropole. Takový claim musí reflektovat 
strategický cíl pro dané období nejen z pozice marketingu. Claim pak protkne kompletní městskou 
komunikaci, a tím se dostane k cílovým skupinám.
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Témata pro 
marketingovou 
komunikaci – obecná

Pohledem 1. segmentace z předchozí kapitoly pohlížíme na cílové 
skupiny jako na tři hlavní skupiny. 
Primární pozornost je níže věnována cílové skupině Místní a dlouhodobí 
uživatelé města. Cílová skupina Externí a krátkodobí uživatelé města 
je řešena pouze okrajově, neboť je předmětem navazující strategie pro 
oblast cestovního ruchu, která bude zpracována organizací Plzeň – 
TURISMUS, p.o. Cílová skupina Organizační složky města je řešena 
v rámci samostatné kapitoly „Interní komunikace“, v druhé části tohoto 
dokumentu.
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Témata městské komunikace vycházejí ze strategických cílů města. 
Je nezbytné stále sledovat cíle vytyčené Strategickým plánem, aktivně 
podporovat marketingovými aktivitami všechna témata a projekty, 
které k jejich dosažení směřují. Tyto aktivity lze plánovat a popsat je 
v marketingovém plánu na určité období, ideálně v kontextu rozpočtu 
a rozdělení konkrétních aktivit mezi zainteresované útvary, které budou 
dílčí úkoly realizovat. Koordinátorem by měl být OPM ve spolupráci 
s ostatními útvary.

Řadu témat ale přináší i každodenní realita a není možné je plánovat 
dopředu detailně, což nám ukázala například pandemie viru covid-19, 
události typu havárie na vodním toku Úhlavy nebo nález letecké pumy. 
V podobných případech má své místo krizová komunikace, která se řídí 
vlastními pravidly a je samostatnou disciplínou.

Za žádných okolností a situace nesmíme zapomenout, že prioritní 
cílovou skupinou města jsou jeho trvalí obyvatelé, místní podnikatelé 
a zástupci médií, kteří nás za každých okolností musí vnímat jako 
pravdivou a jednoznačnou jistotu i v nejisté době.

Informace odrážející realitu jsou hlavní částí komunikace, ale zcela 
jistě ne jedinou. Obsah je nutné vždy třídit pro zajištění vyváženosti 
a atraktivnosti pro cílové skupiny. Struktura, rozsah a hlavní zaměření 
komunikace se bude měnit dle obsahu a jeho poslání.

Druhy obsahu můžeme definovat jako:

Aktuální
Praktický
Strategický
Vzdělávací
Volnočasový
Politický

Co komunikujeme obecně – Místní a dlouhodobí uživatelé města



Aktuální
témata

Praktická
témata

Strategická
témata

Vzdělávací
témata

Volnočasová
témata

Politická
témata

Marketingová 
komunikace: 

témata



80

Aktuální témata

Děje se to právě teď. Komunikace odbavuje aktuální témata, která 
nelze předvídat nebo jen velice složitě. Často se může řídit pravidly 
pro krizovou komunikaci. 

Hlavní parametry aktuální/krizové komunikace:
→ Pravdivá 
→ Užitečná
→ Jednoznačná
→ Pravidelná

Možná témata:
→ Informace o chodu úřadu, standardní životní situace a jejich řešení
→  Akutní havárie – rozsah, poškození, vliv na obyvatele a návštěvníky, 

predikce a řešení
→  Nález válečné munice – vyklizení určitého perimetru, evakuace, 

nouzové ubytování
→ Pandemie – reakce, opatření, připravenost, řešení pro různé skupiny
→  Kulturní nebo sportovní událost – neočekávané komplikace 

v dopravě nebo organizaci

Primární organizační složka, která odpovídá za tuto oblast:
Kancelář primátora, tiskové oddělení.

Nástroje: web města, městský oficiální profil na sociálních sítích, 
Radniční listy, pořad na regionální TV + práce s místními médii formou 
tiskových zpráv a konferencí.

Praktická témata

Plzeň je pečující a přívětivá. Je to partner, na kterého se může obyvatel 
i návštěvník spolehnout. Proto vždy komunikuje dostatečně dopředu 
informace o možných omezeních, změnách a novinkách, které 
ovlivňují každodenní život. Hlavním prvkem je maximální otevřenost 
a proaktivita. Praktické informace by měly pamatovat na dílčí sociální 
skupiny a vždy explicitně uvést, jak se tyto skupiny mají chovat 
(senioři, handicapovaní, rodiny, děti a podobně – konkrétní skupiny 
se mohou lišit v závislosti na sdělované informaci). 

Hlavní parametr obecně praktické informace:
→ Jednoznačná
→ Faktická
→ Ujišťující
→ Pozitivní

Možná témata pro obecně praktické informace – často ve spolupráci 
s jiným stakeholderem:
→  Plánovaná odstávka v dodávkách vody – praktické informace, 

pomoc seniorům, termíny, zlepšení, které rekonstrukce přinese
→  Výluka v dopravě – termíny, rozsah oprav, důvody, náhradní spoje, 

jaký bude výsledek
→  Kulturní nebo sportovní akce omezující pohyb po městě – primárně 

pozvánka na akci, omluva za potíže, definice omezení, možné řešení 
situace, termíny, dostupnost vstupenek nebo možností pro určité 
skupiny osob

→  Činnost úřadů – popis změny služby, důvody omezení nebo změny, 
ujištění, že bude vždy uděláno maximum, těšíme se na vás

Primární organizační složka, která odpovídá za tuto oblast:
Kancelář primátora, tiskové oddělení.

Nástroje: web města, městský oficiální profil na sociálních sítích, 
Radniční listy, pořad na regionální TV + práce s místními médii formou 
tiskových zpráv a konferencí.

Analýza jednotlivých témat:

Té
m

a
ta

 a
 t

o
n

a
lit

a
 /

 T
ém

a
ta

 p
ro

 m
a

rk
et

in
g

ov
o

u 
ko

m
un

ik
a

ci
 –

 o
b

ec
n

á



Strategická témata

Strategická komunikace je z našeho pohledu nejdůležitější, jelikož 
je řízena a sleduje vyšší cíl. Marketingové a komunikační aktivity 
připravují půdu pro zásadní změny z pohledu fungování města, 
vysvětlují okolnosti, definují východiska a ideové záměry. Strategická 
komunikace musí mít jasný plán a rozvrstvení do jednotlivých 
komunikačních nástrojů (sociální sítě, tisk, web, prezentace pro 
veřejnost, …). Velká témata mají své dílčí komunikační plány.

Startegická komunikace je důležitá v případě, že potřebujeme připravit 
půdu nebo reagovat na situaci, která je složitějšího charakteru, 
obsahuje celou řadu sporných nebo potenciálně konfliktních bodů. 
Strategickou komunikaci je dobré doplňovat o pravidelné výzkumy 
veřejného mínění a postojů s důrazem na řešené téma.

Hlavní parametry strategické komunikace:
→  Plánovaná 
→  Vysvětlující
→  Ukazující východiska a parametry
→  Vizionářská

Možná témata vhodná pro strategické uvažování a rozpracování 
vzhledem ke Strategickému plánu a realitě města:
→  Městský okruh – jeho dostavba, vliv, návaznosti, další kroky
→  Přístup k dostavbě a finálního řešení prostoru Americká, Šumavská, 

Sirková – časový horizont, komplexnost, problematika, cíl
→  Sociální politika – stavba sociálního bydlení, strategie, důvody, 

směřování
→  Vodohospodářství – ostrovní provoz, doplnění odpadní sítě, 

rekonstrukce, ochrana životního prostředí
→  Průmysl – stávající průmyslové zóny a jejich rozvoj (D5, BP), podpora 

investic, agenturní pracovníci, jejich ubytování, orientace na průmysl 
4.0 – co to znamená, spolupráce s VŠ a SŠ sektorem, bezpečnost

→  Zelená Plzeň – aktivity ke zlepšení životního prostředí, omezování, cíl, 
zelená řešení, příklady dobré praxe, motivace

→  Parkování – strategie, rozšiřování zón, cíl, získané finance, motivace, 
MHD vs. ID

→  Centrum města – strategie rozvoje a podpory, důvody, příklady dobré 
praxe, omezování

→  Uzavření Americké pro ID – důvody pro tento krok, výsledek, praxe, 
pozitivní přínosy

→  Regenerace sídlišť
→  Průběh vzniku důležitých strategických dokumentů města

Primární organizační složka, která odpovídá za tuto oblast:
OPM + Kancelář primátora, tiskové oddělení + odborné útvary 

Nástroje: web města, městský oficiální profil na sociálních sítích, 
Radniční listy, pořad na regionální TV + práce s místními médii formou 
tiskových zpráv a konferencí. Jako kanály pro předání komplexní 
informace mohou také fungovat veřejná projednávání, kulaté stoly 
nebo komentované vycházky.
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Vzdělávací témata

Naším komunikačním cílem musí být dlouhodobé motivování obyvatel 
města ke vzdělávání, poznávání a zkoušení nových věcí – Plzeň je 
moderní město. Cílem je otevřít obyvatelům Plzně mysl, vytvořit 
prostor pro zcela nová témata. Z hlediska města se jedná o formování 
cílové skupiny, jelikož otevřený a vzdělaný občan lehčeji přijímá novinky 
a nebojí se experimentovat. Vzdělávání musí být podprahové a spíš 
motivační. Opět pracujeme s tím, že téma vzdělávací komunikace je 
možné promítnout do všech dostupných formátů komunikace. 

Hlavní parametry vzdělávací komunikace:
→  Motivační
→  Nápaditá
→  Povzbudivá
→  Argumentační

Možná témata pro vzdělávací komunikaci :
→  Kulturní nabídka města – historie, motivace k návštěvě galerií 

a muzeí, obnovování zvyků a obyčejů
→  Historie města – zajímavá místa, ztracené příběhy, motivace 

k návštěvě a poznávání nových částí, připravené procházky
→  Nabídka kurzů a programu – nabídka od neziskových institucí, škol, 

motivace k návštěvě a participaci, prezentace výhod
→  Ekologické chování – vysvětlovat, popisovat obecné teze v realitě 

Plzně, praktické rady, příklady dobré praxe, důvody, dopady, cíle
→  Péče o vlastní zdraví – možnosti, dostupnost, jak začít, kam se 

obrátit
→  Zdravé jídlo – farmáři v Plzni a okolí, tradiční výrobky z Plzeňska 

(zelí atd.)

Volnočasová témata

V každém správném komunikačním mixu je důležité myslet na složku 
odlehčující, která nebude prodejním textem, ale bude na řešenou 
problematiku navazovat jen volně. Tato komunikace je v případě 
městské linky velice důležitou složkou. Obyvatele, ale i návštěvníky 
můžeme lehce naučit čerpat z naší komunikace inspiraci pro 
trávení volného času, a tím bude splněn i náš cíl. V komunikačním 
mixu má volnočasové téma prostor primárně v těch nástrojích, kde 
komunikujeme pravidelně různá témata, například sociální sítě nebo 
periodický tisk (v našem případě Radniční listy).

Hlavní parametry volnočasové komunikace:
→  Nenásilná
→  Doporučující 
→  Uvolněná
→ Motivující

Možná témata volnočasové komunikace:
→  Přátelské odpoledne – ukazujeme zajímavá místa, grilování 

na soutoku řek, procházka např. do Černic, piknik na náplavce, 
kapličky v okolí města, za pivem nejen do minipivovarů

→  Aktivní mobilita – bikesharing, carsharing, ukazujeme možnosti pro 
akční výlet, longboardová kultura, jóga např. na Božkovském ostrově

→  Sportparky – sportovní vyžití, servis
→  Děti – nabídka dětských hřišť, kde je nejdelší skluzavka v Plzni, 

trampolíny
→  Kulturní nabídka – možnost navštívit určité místo nebo akci, 

specifická pozvánka pro určité skupiny osob
→  Nabídka volnočasových aktivit obecně
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Politická témata

Reprezentace města je za každých okolností reprezentace politická, 
zastávající určité názory a obecné stranické postoje. Řada postojů 
a osobních prezentací na úrovni města je takovým stranickým 
postojem ovlivněna a občané na to mají možnost reagovat v rámci 
demokratických pravidel naší společnosti. Politická vyjádření a postoje 
jsou zcela jistě součástí celé komunikace města a je nutné jim věnovat 
nezbytný prostor. Pro některé nástroje se však nehodí – například pro 
oficiální komunikaci města na sociálních sítích.

Hlavní parametry politické komunikace:
→  Vysvětlující
→  Kontext
→  Konkrétní dopady

Možná témata:
→  Reakce – Plzeň je jedno z největších českých měst a zásadní 

ekonomické centrum, je tedy třeba, aby se k významných momentům 
celostátní politiky vyjádřilo vedení města a takový názor, postoj nebo 
jeho vysvětlení reprezentace města může pozitivně působit (jsme 
součástí, reagujeme, víme, co se děje, přemýšlíme o tom)

→  Nastolování témat – reakce na vládní priority a řešené problémy, 
upozornění na konkrétní městské problémy a způsob jejich 
politického řešení

→  EU a svět – reakce na politická témata ve světě, významné dny, 
globální problémy, na něž reaguje město bez ohledu na směřování 
reprezentace státu – ukazujeme svou orientaci, vnímání globálního 
kontextu a tím si budujeme image svébytného centra
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Témata pro komunikaci – 
konkrétní

V předchozí kapitole bylo řešeno rozložení témat a jejich optimální 
podoba. V kapitole aktuální se podíváme na témata konkrétní, jelikož 
jich řada z nich vychází přímo ze Strategického plánu města Plzně.
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Obecně praktický obsah, aktuální a politický se bude měnit dle aktuální 
situace a do plánované komunikace mohou tyto oblasti přinášet témata 
ad hoc. Na druhé straně vzdělávací, volnočasový a především strategický 
obsah je možné a vhodné pečlivě plánovat a kvalitně připravovat 
s dostatečným časovým předstihem. Strategický obsah budou definovat 
strategické dokumenty a akční plány města v dílčích oborech (sociální 
oblast, věda a výzkum, doprava atd.).

S ohledem na Strategický plán můžeme definovat témata, která přímo 
navazují na připravované a rozpočtované aktivity.

Komunikační témata navazující na cíl 1 Strategického plánu

Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací

Témata strategická:
→  Revitalizace, plánování a budování veřejných prostranství, 

včetně péče o kulturní a architektonické dědictví
→  Rozvoj, poskytovaný servis a význam sociálních služeb města, 

tvorba dostupného bydlení
→  Plán rozvoje odpadní a vodárenské sítě v přímé návaznosti 

na ochranu vodních zdrojů a zachování kvality vody 
pro obyvatele města

Témata vzdělávací:
→  Význam omezování vizuálního smogu, praxe z jiných měst, 

vliv na kvalitu života a bezpečnost ve městě stejně jako 
na atraktivitu města

→  Význam revitalizace veřejných prostranství, vliv na kvalitnější 
životní prostor, výzkumy a konkrétní čísla

→  Význam a přínos architektonických soutěží, prosperita města 
a tvorba soudobé architektury jako vklad do budoucna

→  Zásady správného chování pro vlastní podporu bezpečnosti 
ve městě a rady, jak se chovat v určitých konkrétních 
krizových situacích

Témata volnočasová:
→  Nápady na využití veřejných prostranství pro trávení volného 

času, ukázky vybavení a možností, které jsou pro lidi novinkou
→  Návrh procházku po realizacích soudobé architektury ve městě
→  Možnosti kulturního vyžití, důraz na pestrost nabídky a vhodnost 

pro různé skupiny osob
→  Další volnočasové aktivity a nápady

Co komunikujeme konkrétně – Místní a dlouhodobí uživatelé města
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Komunikační témata navazující na cíl 2 Strategického plánu

Rozvíjet perspektivní trh práce a propojit vzdělávací systém s praxí

Témata strategická:
→  Prezentace úspěchů studentů plzeňských univerzit a akademických 

pracovníků výzkumných center, ukázky reálného přínosu jejich 
činnosti do každodenního života

→  Cílená motivace k provázání firem se studenty SŠ a VŠ, podpůrné 
programy a aktivity, prezentace v rámci městských aktivit 
a komunikace

Témata vzdělávací:
→  Prezentace spolupráce vysokých a středních škol s praxí, ukázky 

zapojení studentů do reálného provozu a tím i budování pozitivního 
PR škol směrem k možným uchazečům o studium

→  Prezentace začínajících projektů, akcelerátorů a dalších kreativních 
firem a oblastí jejich podnikání

→  Představení dostupné infrastruktury a plánů na rozvoj města 
v oblasti infrastruktury pro podporu podnikání 

→  Představení významných osobností, jejich životních příběhů 
spojených s Plzní

Témata volnočasová:
→  Například slovníček pojmů z moderního průmyslu – startup, 

akcelerátor, HUB, coworking, průmysl 4.0
→  Studentské aktivity především z uměleckého prostředí
→  Představení netradičních možností, jak vnímat Plzeň 

(AR, VR, mobilní aplikace)

Komunikační témata navazující na cíl 3 Strategického plánu

Cíl 3 Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost 
na změny klimatu

Témata strategická:
→  Záměr a konkrétní kroky v budování a podpoře zelené infrastruktury, 

jako zelené střechy, vegetační prvky na soukromých i veřejných 
budovách

→  Pravidla a investice do řešení zadržování vody v krajině, nastavování 
pravidel a jejich důvody

→  Plán regulace snižování emisí, reálné kroky a jejich odůvodnění

Témata vzdělávací:
→  Nový informační systém o ekologii a ekologických projektech v rámci 

města Plzně, cílené informování o podložených faktech a konkrétních 
reakcích města

→  Význam a možný způsob ochrany vodních zdrojů a hospodaření 
s vodou u každého jednotlivce 

→  Význam a ekonomický přínos při realizaci zelených střech, motivace 
k využívání a revitalizaci zahrad a vnitrobloků činžovních domů, 
ukázky možných řešení ze zahraničí

→  Vzdělávací aktivity na všech úrovních (MŠ–VŠ, instituce) řešící 
a reagující v lokální situaci na globální problémy 

→  Rady a nápady na změny chování jednotlivců s dopadem na řešení 
globálních problémů

Témata volnočasová:
→  Navštivte a užijte si revitalizované parky a vnitrobloky ve městě
→  Procházky po plzeňských vodních dílech
→  Návštěva kulturních či vzdělávacích institucí
→  Motivace k využívání ekologické dopravy a vyzkoušení nových přístupů 



Komunikační témata navazující na cíl 4 Strategického plánu

Oživit centrum města

Témata strategická:
→  Důvody a strategie v omezování individuální dopravy, reálné přínosy 

pro rozvoj města, jeho prosperitu a zvýšení kvality životního prostoru
→  Strategie a plány na rozvoj veřejné dopravy, plány na nákup 

ekologických vozidel a rozvoj integrace metropolitní dopravy
→  Strategie a důvody vytváření platforem pro spolupráci operátorů 

v určitých městských oblastech a čtvrtích

Témata vzdělávací:
→  Přínos veřejné dopravy a kvalitní obslužnosti v číslech a trendech
→  Omezování individuální dopravy v jiných městech, praxe 

a komunikace s veřejností
→  Kultivace a péče jednotlivců o veřejná prostranství, význam spolků 

a sdružení

Témata volnočasová:
→  Nápady na výlety s využitím veřejné dopravy
→  Historie vnitřního města
→  Zaniklá místa
→  Pozvánka do kulturních institucí ve městě, konkrétní program 

a nabídka pro různé skupiny osob
→  Nápady na využití ploch v centru města (piknik, busking, trhy)

Další komunikační témata

Strategická komunikační témata generuje nejen strategický plán města. 
Primárně můžeme rozlišit dvě cesty pro tvorbu strategických témat. 

První okruhem témat budou ta, která spojují město s určitým námětem 
nebo vlastností. Tato varianta komunikace bude vhodná pro cílené 
budování PR v určité oblasti nebo tématu. Namátkově můžeme 
vypíchnout termíny a témata jako:
→  moderní vzdělávání
→  průmysl 4.0, technologické parky a projekty jako například 

Tech Tower
→  kreativní průmysly a design 

Druhým okruhem témat budou ta, která navazují na zásadní 
investiční či jiné rozvojové projekty, u nichž vnímáme velký vliv 
na obyvatele města nebo určitý segment. Pro takové aktivity by 
měla být zpracována alespoň základní mikro komunikační strategie, 
která definuje primární cílovou skupinu, hlavní vlny komunikace, 
komunikační nástroje, krizovou komunikaci a očekávatelné otázky, 
k nimž zpracujeme adekvátní odpovědi. Mezi takové projekty lze 
zařadit například:
→  uzavírání určité komunikace pro individuální dopravu
→  zavedení placeného tarifu ke službě, která byla do té doby zdarma
→  zásadní investice ovlivňující jiné aktivity



88

Komunikaci směrem k cílové skupině Externí a krátkodobí uživatelé města jakožto celou 
oblast Destinačního marketingu bude řešit samostatná marketingová strategie, která 
vznikne v návaznosti na Strategický plán města a tuto strategii. Marketingovou strategii 
pro období 2021–2035 doplní roční akční plány. Samotnou oblast cestovního ruchu pak 
řeší dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019–2023. 

Z hlediska témat určených pro zmiňovanou cílovou skupinu se bude zcela jistě pracovat 
s tématy, která jsou pevná a neměnná:
→  pivovarnictví a historie značky Pilsner Urquell
→  historie města, městská památková rezervace
→  Velká synagoga a Adolf Loos
→  katedrála sv. Bartoloměje
→  loutkářství
→  galerie a divadla
→  kulturní instituce nabízející přesahový program 

(Moving Station, DEPO2015, Papírna)

Z hlediska rozvoje je očekáván rozvoj oblastí, a tedy i komunikačních témat v sektorech
→  industriální turismus
→  paměťový turismus v Plzni s návazností na osvobození města
→  kongresový a konferenční turismus
→  kulturní turismus
→  sportovní turismus

Parametry komunikace musí obsahovat především
→  autentičnost
→  konzistentnost 
→  pravdivost
→  atraktivitu
→  motivaci

Co komunikujeme obecně – Externí a krátkodobí uživatelé
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Marketingové synergie

Na marketingové a komunikační aktivity města je nutné pohlížet 
v kontextu situace, vazeb a návazností. Synergie v marketingu je 
spolupráce, celek je vždy silnější než prostý součet jednotlivých 
částí. Cílem marketingové komunikace města je vnímání města jako 
jednoho celku či organizmu, přestože je k jeho fungování zapotřebí řady 
orgánů – útvarů, úřadů či organizací.

Město má být pro své občany pojmem zastřešujícím služby, které 
potřebují pro svůj pohodlný, bezpečný a příjemný život či podnikání 
a které reagují na jejich potřeby. V tomto složitém městském organizmu 
jsou synergie nezbytným nástrojem pro zefektivnění všech aktivit 
města, přímo závisí na schopnosti spolupracovat a hledat souvislosti 
mezi aktivitami a dílčími projekty, jejich výstupy a prezentací. Vždy 
je třeba přistupovat k dílčí komunikaci tak, jako by to byla oficiální 
komunikace města.

→  Velká rodina aneb Každý z nás je nositel dobrého nebo špatného 
jména Plzně

→  Veřejností je Plzeň vnímána jako celek bez ohledu na konkrétního 
původce projektu, myšlenky, aktivity

→  Na výsledné vnímání značky PLZEŇ mají zásadní vliv i další subjekty 
či aktéři, kteří v Plzni působí a nejsou součástí samosprávy



Město realizuje obrovské množství projektů a celá řada z nich je 
považována za běžnou činnost. Z pohledu marketingu je žádoucí 
vyzdvihnout i běžnou činnost, vyhledávat projekty, které odborné 
útvary považují za rutinní, třídit je dle významu pro konkrétní cílovou 
skupinu a podporovat je komunikačně. O celé řadě projektů či činností 
města veřejnost neví nebo je považuje za samozřejmé. Úkolem 
OPM MMP a tiskového oddělení KP je veřejnosti tyto informace 
zprostředkovat atraktivní formou. Potřebují však spolupráci odborných 
útvarů s vyhledáváním těchto témat a jejich představení vhodné cílové 
skupině s využitím adekvátních nástrojů.

Synergie je spolupráce nebo spolupůsobení, v marketingu synergický 
efekt znamená spolupůsobení několika komunikačních kanálů, jejich 
vzájemné doplňování a dopad na příjemce sdělení. Vzhledem k tomu, že 
komunikačních kanálů město využívá celou řadu a organizačně nejsou 
homogenní, je zajištění provázanosti těchto aktivit zásadním faktorem 
úspěchu. Sdílení dobrých nápadů, podnětů, kolegialita a týmová 
spolupráce posilována napříč organizační strukturou s přesahem 
i mimo ni k partnerským organizacím je zásadním předpokladem 
úspěchu. Jedině tak je možné vyhodnotit základní provázanosti, 
zamezit zbytečné konkurenci v rámci města a vyloučit neuvážené 
a nekoncepční komunikační aktivity.

Marketing začíná na počátku 
realizace každého projektu, 
marketingové „myšlení“ tedy 
není pouze úkolem odborů za 
tímto účelem zřízených, ale 
i realizátorů samotných.
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Hlavní stakeholders

Části složitého městského systému se navzájem ovlivňují, a to jak 
v pozitivní, tak v negativní podobě. Město Plzeň je však cílovou 
skupinou vnímáno jako jedna značka.

Kdo spoluvytváří image města?

→  Magistrát města Plzně
→  Městské obvody
→  Městské organizace a politici
→  Plzeňský kraj a aglomerace

10
6

3

1

4

2

8

9

5

7



Městské obvody
(https://bit.ly/3e6VbiS)

Městské obvody jsou stěžejním partnerem pro komunikaci s cílovou 
skupinou a primárním zdrojem zpětné vazby. Obvody se snaží mít 
vlastní identitu a každý z nich realizuje jiný soubor komunikačních 
aktivit směrem ke svým obyvatelům.

Koordinace
Primátor města Plzně dle Statutu města Plzně odpovídá za informování 
občanů o činnosti města a jeho orgánů, slaďuje činnost členů Rady 
města Plzně, může zřizovat pracovní skupiny či poradní orgány, 
koordinuje porady se starosty městských obvodů. Stává se tak 
i hlavním koordinátorem marketingových procesů, a to prostřednictvím 
jím řízených útvarů, Kanceláře primátora a OPM MMP, které zodpovídají 
za koordinaci komunikačních aktivit realizovaných na různých úrovních 
městského aparátu. Ke zvýšení efektivity a posílení synergických 
efektů v městském marketingu by přispěla následující opatření: 

1.  Vytvořit poradní orgán primátora, složený ze zástupců hlavních 
stakeholderů, městských i externích.

2.  Koordinace sítě důležitých kontaktů a osob, které napřímo 
komunikují za jednotlivé městské obvody. Nastavení jasných pravidel 
pro spolupráci a koordinaci. Včetně definování přínosů pro samotné 
obvody.

3.  V návaznosti na návrh řešení v rámci aktivity 5.3.3. Strategického 
plánu by měla být ze zástupců jednotlivých obvodů vytvořena 
pracovní skupina, která bude pravidelně sdílet informace 
o chystaných a právě realizovaných komunikačních aktivitách, mělo 
by docházet k předávání podkladů a sjednocování postojů napříč 
městem.

4.  Vytvoření systému interní komunikace ve smyslu pravidelného 
předávání informací z magistrátu směrem k zaměstnancům města – 
více v kapitole Interní komunikace.
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Zpětná vazba
1.  Zpětná vazba je nutným zdrojem informací, respektive potvrzením 

o reálné funkčnosti města a obrazovým bodem pro pozitivní změny.
2.  Koordinované získávání zpětné vazby přes síť spolupracujících osob 

v rámci obvodů pomůže pravidelně získávat ucelenou představu 
o centrálně řešených tématech (kriminalita, rozvoj infrastruktury, 
sociální služby atd.).

3.  Koordinátorem získávání zpětné vazby a reagování na ni, tedy 
vytváření poptávky po zpětné vazbě, formulování a jasné zadání 
pro partnery působící v rámci městských obvodů (kulaté stoly, 
analýzy, průzkumy…) by mělo být OPM MMP.

Servis a kontrola
1.  Vytvoření základního přehledu všech hlavních komunikačních 

nástrojů městských obvodů směrem k obyvatelům. Zevrubné 
vyhodnocení jejich kvality a úrovně z hlediska toho, jak se chce 
město prezentovat – případné vytvoření motivačního prostředí 
pro zlepšení a hledání cesty pro odstranění největších nedostatků.

2.  Poskytování servisu nejen při výjimečných událostech (havárie vody, 
živelní katastrofa, pandemie, akutní omezení dopravy…). Vytváření 
ihned použitelných podkladů, cizojazyčné materiály, manuály atd. 

3.  Poskytnutí servisu, na který reprezentanti obvodů nedosáhnou – 
tedy vytvoření dostatečných argumentů pro spolupráci (grafický 
design, překlady textů, distribuce atd.).

4.  Vytvoření systému vzdělávání a podpory pro osoby, které 
na obvodech komunikaci reálně zastřešují.

→  Portfolio komunikačních nástrojů včetně jejich dosahu 
a akceschopnosti

→  Systém vzdělávání v marketingových dovednostech, zvyšuje 
kompetenci a posiluje vzájemnou přínosnost

→  Koordinovaná a rychlá pomoc v komunikaci (design, copywriting, 
překlady atd.)

→  Magistrát, respektive OPM MMP, je koordinátorem a strážcem 
vizuální identity města, garantem naplňování marketingové 
strategie a vyhodnocování výstupů

→  Městské obvody musí mít možnost zůstat jedinečné a originální. 
Ve své podstatě jsou to také konkurenční entity, které bojují mezi 
sebou o přízeň obyvatele, investora a návštěvníka.



Městské organizace
(https://bit.ly/3edYpBj)

Město pro zajištění chodu, rozvoje a poskytování komplexní veřejné 
služby zřizuje nebo jinak podporuje celou řadu institucí a firem. Každá 
taková instituce pro město zajišťuje určitou službu nebo činnost. 

Příspěvkové organizace města Plzně

Tyto organizace a společnosti jsou přímo financovány městem, pro 
nějž zajišťují určitý soubor činností od oblasti kulturní až po sociální 
a technologické. Tyto společnosti lze rozdělit na servisní městské 
organizace, které jsou vázány na MMP (ÚKEP, ÚKR, SVS apod.), 
a organizace fungující z hlediska komunikace samostatně 
(DJKT, DA, ZOO Plzeň atd.). 

Vztah k marketingu města
1.  Primárně dbáme na korektní práci se značkou, její správné používání.
2.  U servisních organizací města je žádoucí hlubší provázání nejen 

logem ale i vizí a cíli realizátorů komunikačních aktivit – na stejné 
úrovni, jako je tomu u městských obvodů.

3.  U samostatných příspěvkových organizací je vhodné znát základní 
plány, strategie marketingu a komunikaci. Je nutné mít přehled 
o komunikačních nástrojích, které by bylo možné nárazově využít 
ve prospěch města.

Společnosti s majetkovým podílem

Tyto společnosti mají vlastní strukturu managementu a vlastní 
komunikační nebo marketingové oddělení. Podobně jako u o.p.s. a z.ú. by 
mělo město primárně sledovat korektnost práce se značkou a úroveň 
komunikace – zda neodporuje parametrům městské komunikace. 

Vztah k marketingu města
1. Primárně dbáme na korektní práci se značkou, její správné používání.
2.  U společností, které zajišťují přímo servis pro obyvatele města, by 

bylo vhodné docílit jednotného vizuálního zobrazení. Příklad kvalitní 
provázanosti je u Vodárny Plzeň a.s. a PMDP, a.s., které vůči cílové 
skupině vystupují jako jednoznačná městská organizace – respektive 
vystupují jako město, které dodává kvalitní službu obyvatelům. 
V tomto ohledu je vcelku nešťastné využití loga u společnosti 
Čistá Plzeň s.r.o., která, ač městská firma poskytující nesporně 
servis pro cílovou skupinu, vizuálně vystupuje zcela mimo celkovou 
městskou koncepci. 

3.  Společnosti, ve kterých má město rozhodující majetkový podíl, je 
vhodné využít pro komunikaci v případě, že dojde k protnutí témat 
nebo aktivit.

4.  Nastavujeme pravidelnou komunikaci, realizujeme workshopy.
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Neziskové organizace

Tyto organizace musí být pro město z hlediska komunikace především 
tematickým partnerem. Město je podporuje, protože pro město zajišťují 
určitou podpůrnou činnost. 

1.  U nadací a grantových programů využíváme jejich obsah 
a komunikujeme jej skrze oficiální nástroje držitelů víceletých grantů 
města. Pro město je tato oblast vizitka, jelikož se jedná o reálnou 
podporu činností obyvatel města nebo institucí, a je naším zájmem 
komunikovat to co nejlépe. Nadace a grantové společnosti často 
skvěle ovládají svou činnost, ale komunikaci je třeba podporovat.

2.  Primárně o.p.s. a z.ú. mají kompletně vlastní agendu a naším cílem 
by mělo být primárně sledovat, zda prezentace města je v souladu 
s nastavenými pravidly a zda komunikace společnosti nejde proti 
snahám a hodnotám města Plzně. O.p.s. a z.ú. je ale možné kreativně 
využít, protože v našich podmínkách se jedná o instituce realizující 
vzdělávací a kulturní program, a to by bylo dobré využít pro interní 
PR a komunikaci obecně. Zcela jistě by bylo možné uvažovat 
o produktech o.p.s. a z.ú. jako o benefitních produktech pro potřeby 
města, respektive jeho obyvatele.

3.  Na všechny o.p.s. a z.ú. je nutné také nahlížet jako na komunikační 
nástroje, které můžeme motivovat ke spolupráci.



Praktický příklad

Možné aktivity ze strany O.P.S. a Z.Ú. k městu.

→  koncert Plzeňské filharmonie pro záchranáře 
a zdravotníky po pandemii

→  komentované prohlídky v Galerii města Plzně 
pro seniory v určitý den zdarma

→  prohlídky divadelních budov ve spolupráci 
s DJKT nebo Divadlem Alfa

Plzeň

Podporovaná 
organizace

Po
dp

or

a činnosti

Veřejná služb
a o

by
va

te
lů

m
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Městská policie

Městská policie je specifickým stakeholderem, který je jedinečný svou 
neustálou interakcí s veřejností. Je to stále viditelná vizitka města, 
a proto by se jí měla věnovat speciální pozornost a péče. Jednak 
s ohledem na kontrolu a pomoc s komunikací, ale také se servisem 
a provázaností. Městská policie je pro město kvalitní komunikační 
nástroj. Jejím úkolem je chránit veřejný pořádek a pomáhat řešit složité 
situace. Veřejnost by ji měla vnímat jako partnera a ochránce.

1.  Primární vizitka města směrem k návštěvníkům města a ikona jistoty 
a bezpečnosti pro obyvatele města.

2.  Městská policie podléhá přímému řízení primátora města, 
její komunikační aktivity musí být v souladu s městem. 
Propojení komunikačního nástroje, interakce s veřejností.

3.  Stejně jako u jiných organizací je i zde třeba nahlížet na realizované 
komunikační aktivity pohledem uživatele, přemýšlet, jak má vypadat 
služba a komunikace, aby reálně pro cílovou skupinu fungovala.

4.  Zde musí být velký tlak na kvalitní obsah především na sociálních 
sítích, kde můžeme pozorovat až příliš amatérský foto obsah.

5.  Nutná interakce s okolím, tedy odpovídat na sociálních sítích 
na veškeré dotazy a připomínky, což se neděje nebo minimálně.

6.  Velký prostor z hlediska komunikace je u MP v oblasti edukace 
a informování občanů města. Ve velké míře jsou komunikovány 
především reporty z proběhlých zásahů a aktivit, ale nevidíme žádné 
poučení, upozornění, dobré rady atd. (jak správně parkovat, co 
nedělat, co dělat, jak se chovat v určité situaci).

7.  Městský strážník by měl být respektovanou osobou, vnímán jako 
ochránce veřejného pořádku, pomocník v krizi. Jedná se o jednu 
ze zásadních služeb města!
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Praktický příklad

Může to být jednoduchá kampaň, kdy 
procházející policista odměňuje zajímavou 
samolepkou děti, které stojí na červenou 
na přechodu, nebo udělají jinou věc správně. 
Stejně tak může mít policista při sobě 
jednoduchou mapu města, kterou při dotazu 
na správný směr věnuje cizinci, případně 
vizitku se základní informací, jak se chovat, 
pokud bude mít problém.

Sounáležitost s městem. Věc, kterou 
můžeme vidět v Praze a dalších zahraničních 
městech, je odlišení městské policie. Může to 
být například výše zmíněnou formou nebo 
doplňkovou samolepkou na služebních vozech, 
kde se siluetou katedrály doplníme logo 
Bezpečná > Plzeň.

Vizitka
města

Pomoc

Bezpečnost

Jistota

Spolupráce

Příklad



102

S
y

n
er

g
ie

 a
 m

en
ta

lit
a

 /
 M

a
rk

et
in

g
ov

é 
sy

n
er

g
ie

Aglomerace města Plzně a Plzeňský kraj

Plzeň je hlavní ekonomickým, kulturním a správním centrem regionu. 
Specifikum Plzeňského kraje je právě ona centralizace obyvatelstva 
a aktivit kolem jedné metropole a rozložení menších sídel po celém 
kraji. Město Plzeň hraje zásadní roli a pro velkou část obyvatel kraje 
figuruje jako snadno dostupné a přirozené centrum. Je tedy třeba 
uvažovat, že veřejná služba města a jeho komunikace nepatří pouze 
obyvatelům města, ale přímo ji vnímá i velké procento obyvatel regionu. 
Pro obyvatele kraje, kteří bydlí v aglomeraci, tedy mimo okres Plzeň-město, 
ale v dojezdové vzdálenosti, hraje Plzeň stejnou roli jako pro jeho obyvatele 
s tím rozdílem, že mnohem citliveji vnímají oblast dopravní infrastruktury 
a obslužnosti.

Z pohledu komunikace a marketingu se jedná především o vnímání 
města Plzně jako centrálního bodu, který každý den poskytuje servis, 
služby a zázemí pro své obyvatele, pravidelně dojíždějící obyvatele 
okolních obcí a měst a nepravidelně dojíždějící obyvatele celého kraje.

Provázání a synergie komunikace města a kraje je 
naprosto klíčový a prvoplánově žádoucí moment

V ideálním případě koordinujeme komunikační aktivity na úrovni 
obou samospráv. Společně řešíme a prověřujeme možné synergie 
v marketingových a komunikačních aktivitách, které přímo ovlivňují 
a pracují s městem. Mezi operátory, kteří fungují na pomezí města 
a kraje a poskytují tedy veřejnou službu pro obě samosprávy můžeme 
jmenovat například společnost POVED, organizující integrovanou 
dopravu Plzeňska. Stejně tak lze jako příklad dobré praxe považovat 
prohlášení, kde Plzeňský kraj a statutární město Plzeň se v souvislosti 
s realizací projektu „Výstavba zázemí pro poskytování sociálních 
služeb pro lidi bez domova – noclehárna, nízkoprahové denní centrum, 
azylový dům v lokalitě Wenzigova“ zavazují, že každá ze smluvních 
stran bude poskytovat na zajištění projektem dotčených sociálních 
služeb každoročně od doby zahájení poskytování dotčených 
sociálních služeb finanční prostředky odpovídající 50% rozdílu mezi 
náklady na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
uvedených sociálních služeb a výnosy zahrnující úhrady od uživatelů 
těchto služeb.
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Stejné nastavení mysli

Hodnotou značky je především její kvalita a oblíbenost u zákazníků. 
Hlavním „zákazníkem“ města jsou jeho obyvatelé. Obyvatelé nejsou 
ale jen uživateli městských služeb, nýbrž se podílejí i na tvorbě obsahu 
značky „Plzeň“. Je to soubor aktivit podporující pozici značky, pověst 
a primární asociaci. Síla značky u obyvatel města je přímo spojena 
s tím, jak obyvatelé město vnímají z hlediska kvality životního prostoru, 
dostupnosti a úrovně služeb nebo srozumitelnosti komunikace. 
Jak musíme vnímat vztah města vůči cílové skupině Místní 
a dlouhodobí uživatelé města?

→  Obyvatel je pro organizační složky města partnerem, a tak 
s ním musí být i komunikováno.

→  Základní pohled je pohled uživatele – user experience.



Služba

Úlohou města je zajištění služeb pro jeho obyvatele – školství, 
sociální péči, dopravu, rozvoj města a jeho dopravní a technickou 
infrastrukturu, bezpečnost… to vše zajišťuje nejen prostřednictvím 
úřadů magistrátu, ale i prostřednictvím řady organizací a společností 
zřízených pro konkrétní účely. Ať služby zajišťuje kterákoliv z organizací 
zřízená za daným účelem, pro obyvatele města je to vždy „MĚSTO“. 
Marketingové a komunikační aktivity jsou pak propojením mezi 
reprezentanty města a jeho obyvateli, respektive podnikateli 
a návštěvníky. Komunikační a marketingové aktivity je nutné 
přizpůsobit na míru konkrétním cílovým skupinám.

Praktický příklad

V době pandemie viru covid-19 jsme mohli 
pozorovat různé přístupy v komunikaci 
k probíhající krizové situaci. Vždy je nutné se 
na problematiku podívat perspektivou cílové 
skupiny a zjistit, zda se k ní námi sdělovaný 
obsah dostane, v jaké kvalitě a jednoznačnosti. 
Pro seniory nemusí být živé vysílání ve feedu 
facebookového profilu příliš vhodné, namísto 
toho mohou dobře fungovat vylepené plakáty 
na vchody domů s podrobným a jasným popisem 
relevantních pokynů.
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Na jedné lodi

Krizová situace, velká celoměstská událost, finanční krize… to vše jsou 
situace, kdy je potřeba táhnout za jeden provaz. Město je pro všechny 
zúčastněné tím, od koho čekají pomoc či koordinaci potřebných aktivit. 
Město v takové chvíli je nejbližší institucí a musí být připraveno pomoci. 
Marketing a komunikace jsou základními nástroji. V této situaci je 
třeba uvažovat optikou zasažených podniků či provozoven a umožnit 
vzájemnou komunikaci – přesně a včas komunikovat fakta. Cílovou 
skupinou pro komunikaci pak není jen občan, ale provozovatel obchodu, 
kavárny, restaurace atd. Přínosem a pomocí pak může být vytvoření 
podkladů, manuálů a například prostředků pro přímou komunikaci.

Výstupem takových aktivit bude fungující komunikační nástroj mezi 
poskytovateli služeb a provozovateli obchodů ve městě nebo určité 
části. Zároveň město získá prezentační prostor, protože může takové 
materiály opatřit svým logem – v případě Plzně například variantou 
loga „Pečující Plzeň”. Takový servis a aktivita je možná i pro určité 
vymezené území – například historické centrum města, kde chceme 
držet určitou kvalitu a úroveň služeb a komunikace. Může se jednat 
o budování sítě a aktérů se společným zájmem známé jako BID 
(Business Improvement Districts). BID jsou organizovaná uskupení 
restauratérů nebo obecně obchodníků v určité lokalitě, kteří společně 
postupují v zájmu rozvoje lokality, jednotného vystupování vůči 
municipalitě a realizují například společné marketingové aktivity.

→  Marketing a komunikace musí být integrální součástí všech 
koordinačních skupin města, aby mohly komunikovat potřebné 
informace občanům, zapojovat je do procesů a poskytovat 
očekávaný servis a podporu. 

Praktický příklad

V rámci zamezení šíření nákazy viru covid–19 
je zakázán vstup do provozoven bez ochrany 
dýchacích cest a je třeba dodržovat rozestupy 
více než dvoumetrové. Město připraví grafiky 
a textově zpracovaný materiál, včetně překladu 
do důležitých jazyků, a poskytne je dostatečně 
rychle a efektivně.



Partnerství

Základní a jediná správná charakteristika vztahu mezi vedením 
města, obvodů a obyvatelstvem města. Pouze parametry komunikace 
a přístupu, které jsou běžné při partnerském vztahu, mohou vést 
k vzájemné důvěře, podpoře a kvalitní spolupráci. Prvořadým cílem 
vedení města je mít spokojené obyvatele, kteří budou šířit dobré 
jméno města, budou zde podnikat, zakládat rodiny a investovat své 
prostředky a čas do projektů a aktivit. Toto je ale možné jen ve městě, 
kde je zavedena maximální transparentnost, otevřenost a jeho obyvatel 
ví, že se může volně na své reprezentanty obracet a spolehnout se 
na ně. Posilovat sounáležitost obyvatel s městem je základním úkolem 
pro marketing.
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Procesy řízení marketingových aktivit

Pro docílení konzistentní a funkční komunikace města je nutné nastavit 
funkční systém a pravidla – jednoznačná, schválená, komunikovaná 
a respektovaná napříč útvary města. Tato pravidla mohou být 
upravena interními předpisy, závaznými pro MMP a doporučeně pro 
obvody a další městské firmy a organizace. Tedy tak, aby bylo jasné, 
co je možné a co ne, respektive za jakých podmínek.

Manuál může definovat základní vztahy, odpovědnosti. 
Jeho cílem, respektive definicí odpovědností a systému je především:

1.  zvýšit efektivitu marketingových aktivit
2.  efektivní zpětná vazba
3.  úspora finančních nákladů
4.  zamezit svévolným aktivitám v komunikaci, bez kontroly 

nad obsahem
5.  zamezit zbytečnému vzniku webových stránek, profilů a mrtvých 

prezentací bez potřebné energie a profesionality pro správu
6.  vytvoření podmínek pro synergické efekty a plánovanou, 

koordinovanou činnost

Nastavení takových pravidel je úkol pro samostatný funkční dokument, 
který by měl vzniknout na základě této strategie, měl by být tvořen 
v návaznosti na aktuální situaci a procházet pravidelnou aktualizací.
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Sdílení hodnot

Vedení města i jednotliví zaměstnanci, kteří přicházejí do styku 
s veřejností nebo přímo zastupují město, musí znát hlavní hodnoty 
značky města, jeho aktuální priority a především dlouhodobé cíle 
města. Na tomto pak musí své vystoupení postavit. Shoda musí 
panovat v popisování města a jeho základní prezentaci, stejně jako 
na tonalitě. Pak se daří synergicky budovat silnou značku města. 
Konkrétní nástroje, které slouží k budování značky a komunikaci 
s veřejností, jsou uvedeny v závěrečné kapitole.

Spolupráce v komunikaci

Z pohledu komunikace jsou jednotlivé městské obvody a příspěvkové 
organizace samostatné celky, které řeší marketingové aktivity 
prostřednictvím vlastních marketingových oddělení, respektive 
odpovědné osoby interních nebo externích marketingových pracovníků, 
agentur či studií. I takto složitá organizace musí maximálně 
spolupracovat. Rolí OPM MMP, respektive marketingového odboru, 
je koordinace těchto vztahů jakožto celé spolupráce s dostatečnou 
motivací všech aktérů.



Marketing jako nástroj pro dosažení cílů

Marketingový odbor není pouhým servisní místem pro formátování 
textů, nákup mediálního prostoru dle požadavků a zajišťování 
distribuce propagačních předmětů. Marketing a komunikace jsou 
tedy strategicky řízenou hodnotou, která městu přináší reálný užitek 
a prospěch. Rolí marketingu je spolupracovat na analýze situace, 
zvažovat argumenty a aktivity, které pomáhají budovat pozitivní vztah 
s cílovými skupinami. Je také nutné předvídat a plánovat konkrétní 
strategie pro dílčí cíle strategického plánu.

Konkurenceschopnost měst – popsat, o co soutěžíme (obyvatelé, 
investoři, návštěvníci) – kdo je pro nás konkurence – doplnit význam 
benchmarkingu.

Marketingové oddělení, které má silnou pozici, dokáže hledat kreativní 
a funkční řešení pro všechny situace a kontinuálně držet komunikační 
nástroje na vysoké úrovni a plně funkční, což je důležité z hlediska 
nečekaných situací.

Město a jeho konkurence

Město Plzeň je v tvrdém konkurenčním boji. Každý den dochází 
k rozhodování jednotlivců a firem v oblasti řešení určitého problému, 
jenž může v budoucnu významně ovlivnit celé město a region. 
V současném systému, kdy jsou města financována z rozpočtového 
určení daní, nám jde primárně o počet přihlášených obyvatel města 
a jejich ekonomický výkon. Tato část je měřitelným argumentem 
z hlediska komunikace.



112

Interní komunikace
6



Výchozí situace 112

Druhy interní komunikace 118

Struktura interní komunikace 122

Kam až sahá interní komunikace? 124



114

In
te

rn
í k

o
m

un
ik

a
ce

 /
 V

ýc
h

oz
í s

it
ua

ce

Výchozí situace

Město Plzeň zaměstnává více než 600 lidí ve struktuře magistrátu 
a další v příspěvkových organizacích města. V této kapitole se budeme 
věnovat složkám, jež se zabývají správou města. Ostatní se mohou 
samozřejmě inspirovat.



→  informovanost zaměstnanců města 
→  posilování sounáležitosti s městem a jeho vizemi k cíli
→  vzdělávání zaměstnanců
→  posílení prestiže zaměstnání u veřejnosti
→  využití jistot, které práce pro město představuje

Statutární město Plzeň patří mezi deset 
nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
v Plzeňském kraji. Každý z těchto 
zaměstnanců je svým okolím považován 
za člověka „informovaného“ a často 
bývá dotazován k dění ve městě či 
k projektům města. Každý zaměstnanec 
města tak může přímo ovlivnit desítky 
lidí ve svém okolí.
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Plzeň v roli zaměstnavatele

Více než 600 zaměstnanců města Plzně je členěno do úřadu 
magistrátu a příspěvkových organizací, které jsou zřízeny za účelem 
realizace úkolů samosprávy – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 
Útvar koordinace evropských projektů, Plzeň – TURISMUS, Správa 
veřejného statku města Plzně a Správa informačních technologií aj., 
kde funguje celá řada malých týmů a autonomních zaměstnaneckých 
struktur. Jedná se o prostředí proměnlivé a v bezprostřední blízkosti 
politického vedení města. Na zaměstnance lze pohlížet jako na „micro 
influencery“, kteří každý den komunikují navzájem a dále ovlivňují své 
okolí mimo pracoviště.

Proč je důležitá interní komunikace?

Interní komunikace je základním nástrojem pro udržení pozitivně 
naladěných, angažovaných a loajálních zaměstnanců. Pokud 
zaměstnanec získává informace dostatečně včas a má možnost 
upřesnit si nejasnosti, posiluje důvěru ve svého zaměstnavatele. 
Zároveň díky včasným a přesným informacím získává pocit 
sounáležitosti, což ovlivňuje i jeho chování navenek – on je Plzeň, 
on je město.
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Přínosy interní 
komunikace

Informovanost zaměstnanců města

Posilování sounáležitosti s městem a jeho vizemi a cíli

Vzdělávání zaměstnanců

Posílení prestiže zaměstnání u veřejnosti

Využití jistot, které práce pro město představuje

Zaměstnanec jako komunikační kanál města
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Identifikace s cíli města

Všichni zaměstnanci včetně manažerů se potřebují identifikovat s cíli, 
které město stanovuje. Stejně jako při tvorbě Strategického plánu 
byla zapojena veřejnost a cíle byly stanoveny ve spolupráci s ní, je 
zapotřebí, aby se zaměstnanci aktivně podíleli nejen na realizaci 
úkolů, ale vnímali cíle města jako své osobní. Předpokladem je 
vnímání zaměstnanců ze strany vedení města jako interních partnerů 
(resp. vnitřních zákazníků), neboť i oni reprezentují obyvatele města 
a cíle města by tedy měly být i jejich cíli. Je třeba, aby vedení 
města pečovalo o informovanost pracovníků, jejich spokojenost 
v zaměstnání, ale i o motivaci. Není těžké naučit zaměstnance, 
co a jak mají dělat, je obtížné přesvědčit je, aby chtěli!

Chování a vystupování úředníků a pracovníků města patří 
mezi nejsledovanější atributy kvality městských služeb!

Fungující interní komunikace v organizaci je základem pro kvalitní 
výkon zaměstnanců, zásadní službu poskytuje v době, kdy se přejde 
na krizové řízení – tedy například v případě živelní katastrofy, 
bezpečnost obyvatel ohrožující situace nebo například pandemie. 
Jak situaci živelní katastrofy, tak pandemie má město již za sebou. 
Interní komunikace ale také může pomoci při zásadním reputačním 
problému či případu, kdy je nutné vysvětlit veřejnosti zásadní projekt.

Význam v marketingové komunikaci

Nastavení a realizace interní komunikace otevírá možnost nového 
komunikačního nástroje pro vyšší efektivitu marketingových aktivit. 
Každý ze zaměstnanců přichází do kontaktu s kolegy, se kterými si 
sděluje názory a informace na aktuální témata. Zároveň ovlivňuje 
a distribuuje informace do své sociální bubliny – to probíhá jednak 
v osobní rovině a jednak prostřednictvím sociálních sítí. Z hlediska 
marketingu města je nutné tento nástroj podchytit a alespoň 
částečně řídit – ovlivňovat znalost faktů či plánů a poskytovat 
podklady a informace, které chceme šířit. Paralelně tak můžeme 
zamezit vzniku a šíření dezinformací, hoaxů a vzniku frustrace 
a neloajality. 

Zaměstnanec = obyvatel města = občan

Každý zaměstnanec se v době voleb setkává s dotazy typu: Pracuješ 
pro město, koho mám volit, komu mám důvěřovat? Zároveň on sám je 
občanem a rozhoduje se dle vlastních zkušeností. 

Je tedy třeba myslet nejen na to, že zaměstnance hodnotí jejich 
nadřízení, ale i na to, že zaměstnanci jsou strategickými hodnotiteli 
práce svých nadřízených. Proto je zásadní, aby znali širší souvislosti, 
neboť úhel pohledu na konkrétní problematiku se může v různých 
úrovních velmi lišit.



Našim cílem je 
vytvořit komunitní 
šíření správných 
informací. Město Plzeň 

chystá velký projekt

Pracovník MMP získává 
komplexní a detailní 

informace.

Ve své sociální bublině 
funguje jako zdroj relevantní 

a pravdivé informace.

Pracovník
MMP

Rodina

Kolega 
a debaty 
v kanceláři

Reálné 
zapojení

Komunakce na 
sociálních sítích

Přátelé 
a volný čas
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Druhy interní komunikace

Nástroje interní komunikace můžeme rozdělit do tří hlavních skupin, 
které se navzájem doplňují a podporují. Zároveň mohou do jisté míry 
fungovat samostatně.

Osobní

Osobní a přímá komunikace musí být zcela jistě na prvním místě, 
protože neexistuje funkčnější způsob motivace a předávání informací 
v rámci týmu než přímá debata a porady členů týmu a spolupracovníků. 
Právě získání informací bezprostředně od přímého nebo i nepřímého 
nadřízeného jsou hodnoceny jako nejefektivnější, a tedy nejvíce 
splňující cíle interní komunikace – angažovanost, loajalita a pozitivní 
nastavení mysli.

Velice efektivní a funkční je také vytvoření přímého nástroje 
pro oslovení nejvyššího vedení ze strany řadového zaměstnance. 
Zde je důležité především perfektní nastavení procesu (tedy jak to 
bude fungovat prakticky, udržitelně po dlouhou dobu), kdy je možné 
garantovat funkčnost komunikačního nástroje – na všechny otázky 
dorazí odpověď = není to pouze marketingový trik.



Jak může přímá komunikace vypadat

→  Pravidelné porady – nadřízený pracovník pravidelně vystupuje 
na poradě a informuje zaměstnance jménem nejvyššího vedení, 
předává základní informace, vize, strategické úvahy. Role vedoucích 
oddělení a vedoucích odborů je v tomto případě zcela zásadní – mají 
v rukou hlavní motivační nástroje. Předpokladem je ale jejich osobní 
motivace. 

→  Návštěvy vedení – nejvyšší vedení navštěvuje zaměstnance a krátce 
se s nimi setkává na jejich pracovišti, sleduje jejich práci a naslouchá 
jejich problémům – reaguje na ně a relevantně je řeší skrz svůj aparát. 
Může se tak dít i prostřednictvím účasti na poradách jednotlivých 
organizačních celků. 

→  Porady vedení a prezentace – jednou nebo dvakrát za rok 
(dle potřeby i vícekrát) se uspořádá velké setkání pro různé skupiny, 
kde bude přímo vedením odprezentován výhled pro další období, 
odprezentují se úspěchy, plány atd. 

→  Office hours nejvyššího vedení – otevřená kancelář pro všechny, 
kteří mají dotaz nebo chtějí něco konkrétního probrat, je možné 
realizovat také on-line formou.

Interní PR aktivity

Všechny aktivity, které se běžně používají pro vnější PR komunikaci, 
se mohou a měly by se používat i směrem dovnitř organizace. Jedině 
tak může dojít k souladu v koordinaci všech aktivit – tak jako je 
informována vnější veřejnost, musí být informováni zaměstnanci. 
Pro vyšší zainteresovanost by měli znát smysl a užitek celé akce 
(pro město i sebe). Jedině promyšlenou strategií lze vytvářet stejný 
a transparentní obraz města vně i uvnitř.

Budování důvěry a sounáležitosti

Je potřeba začít od informovanosti a pokračovat až k budování 
otevřené důvěry obou stran, které chtějí spolupracovat. Informace musí 
být jednoznačné a pravdivé, jinak zasévají pochybnosti a napomáhají 
šíření fám a negativních informací. Zásadní je pracovat hlavně 
s pozitivními informacemi pro posilování pozitivní image. Správná 
informovanost je základem pro vytváření důvěry zaměstnanců 
a otevřené atmosféry. Pokud se podaří vybudovat otevřenou 
atmosférou s prostorem pro zpětnou vazbu, pokud zaměstnanci mají 
pocit, že o ně město stojí a jejich vzájemná spolupráce je oboustranně 
výhodná, začíná vnitřní motivace zaměstnanců. 

Úlohou interních PR je také dostatkem a otevřeností informací 
poskytnout zaměstnancům možnost změnit své názory a aktivně je 
ovlivňovat. Někdy dokonce může vyvstat nutnost překonat předsudky 
a nedůvěru. Pro řízení interní komunikace, v tomto případě interních PR, 
je důležitá prevence a zpětná vazba. Zpětná vazba odráží nejen reakce 
na práci interních PR a ukazuje, zda tyto aktivity jsou účinné, či nikoli, 
ale přináší výchozí body a může měnit cíle komunikace. Je důležité si 
uvědomit, že samotné získané informace nepřinesou nic, teprve práce 
s nimi dokáže mnoho. Důležité je odkrývání možných nejistot a neklidů, 
které se mohou stát základem velmi negativních postojů, nejsou-li včas 
a vhodně eliminovány. 
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On-line

On-line prostředí nabízí nejvíce manipulačního prostoru, a tedy 
i možností, jak efektivně a levně v rámci struktury města komunikovat. 
Musíme zde vždy uvažovat o jisté přehlcenosti on-line prostoru, 
tedy i nutnosti vytvářet skutečně zajímavý, obsahově a formátově 
přínosný obsah.

Jak může on-line komunikace vypadat

→  Interní newsletter – pravidelně zasílaný zaměstnanecký newsletter, 
tedy souhrn aktuálních informací sestavených s ohledem na možnost, 
že se newsletter začne šířit i mimo hranice organizace. Je tedy nutné, 
aby byl obsah netoxický, neobsahoval informace nepotvrzené 
a vyvolávající nežádoucí reakce. Jeho vzhled musí být reprezentativní. 
Zde je ideální možnost na cílený vnitřní marketing a šíření informace 
mezi zaměstnance.

→  Intranet – neboli firemní rozhraní internetových stránek. 
Po přihlášení se zaměstnanec dostane do rozhraní internetové 
stránky, kde nalezne praktické informace, novinky, poučky, kontakty 
atd. Zde je prostor pro umisťování interních informací ve formě 
zpravodajských novinek nebo ukládání video seriálu. Obsah by měl 
být dostatečně často aktualizován a intranet by měl mít i několik 
praktických funkcí – aby se stal každodenně využívaným nástrojem. 
V newsletteru je pak možné odkazovat pouhou notickou na celkovou 
informaci na intranetu. 

→  Živé vstupy – pravidelné vstupy reprezentanta města, ideálně 
zástupce úzkého vedení, s výčtem toho nejzásadnějšího z pohledu 
organizace města a blízké budoucnosti. Zde kombinujeme osobní 
a on-line variantu, jelikož zde může probíhat případně živý stream 
s možností aktivního vstupu ze strany sledujících. Takové video 
pak umisťujeme do videoarchivu a následně jej využíváme v další 
komunikaci – intranet, newsletter atd. Video seriál můžeme 
realizovat živě nebo ze záznamu.
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Off-line

Off-line varianta interní komunikace představuje tradiční formáty 
jako jsou firemní časopisy, občasníky a věstníky. Problémem 
je relativně značná časová náročnost na produkci takového 
formátu a neschopnost reagovat na rychlé změny. Využít je lze 
zejména pro motivování zaměstnanců, představení dlouhodobých 
témat, jednotlivých pozic a pracovních náplní, pracovních výročí, 
úspěchů apod.

Jak může off-line komunikace vypadat

→  Firemní časopis – kvalitně a rozsáhle graficky vyvedený produkt, 
který již přesahuje do klasických PR a marketingových produktů firmy.

→  Věstník – jednoduchý formát, zaměřený primárně na předání 
informace bez ambice být marketingovým materiálem. Graficky 
jednoduchý i produkčně nenáročný formát. Jeho levnější 
a aktuálnější verzí je elektronický newsletter.
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Struktura interní 
komunikace

Ve struktuře definujeme hlavní komunikační témata, respektive jejich 
obsah/poslání. Jednotlivá témata se mohou promítnout v každé 
z forem interní komunikace. Můžeme z nich tedy sestavit newsletter 
stejně jako firemní časopis. Jde o vyváženost a reálný přínos 
pro všechny, kterým je komunikace určená. Sekce se mohou 
zařazovat dle situace a není nutné vždy obsáhnout vše:

Informativní
Strukturovaně uvádíme aktuální informace vztahující se k probíhajícím 
kauzám a aktivitám, informujeme o průběhu, harmonogramu a cílovém 
stavu. Případně uvádíme, kdo celou akci řídí a na koho je tedy možné se 
obrátit.

Aktuální
Reagujeme na aktuální problém, vysvětlujeme stav, ukazujeme cesty 
a obtíže, které je nutné řešit, děkujeme za podporu a spolupráci. Každý 
z pracovníků společnosti se může dostat do situace, kdy bude čelit 
otázkám. V takovém případě je nutné definovat jasná pravidla, návod 
a parametry, kdo může jménem města hovořit, na koho je možné 
odkazovat a kde je možné případně získat více informací.
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Krizová
Informujeme o situaci, definujeme hlavní parametry problému. 
Opakování je v tomto případě žádoucí a tedy opakujeme tiskovým 
oddělením definované stanovisko města. Definujeme následující kroky, 
konkrétní činy a predikci vývoje. Opět dáváme návod pro chování 
každého jednotlivce, jeho možný přínos a definujeme očekávané 
chování od pracovníků pro očekávatelné scénáře – „přepadení“ štábem 
televize, eskalace situace atd.

Personální
Každou firmu nebo společnost tvoří individuální osobnosti, kterých 
je třeba si vážit a na nich zakládat současné i budoucí úspěchy. Tyto 
osobnosti nejsou jen ve vedení, ale i na základních pozicích. Využíváme 
tedy komunikaci pro rozhovor nebo jiné představení spolupracovníků 
na různých pozicích a s různým pracovním zaměřením. V této oblasti 
se jistě hodí osobní poděkování nebo jiné hodnocení konkrétních 
osobností. Zaměstnanci musí vnímat smysl své práce, jen tak je možné 
si je udržet angažované a zapálené.

Perspektivní
Plzeň je město, které ví, kam směřuje. Má jasně definované priority 
a ví, jak je naplnit. To je třeba neustále opakovat a využívat k tomu 
právě i nástroje interní komunikace. Především pro vysvětlování 
strategického plánu a jeho dílčích cílů dovnitř organizace. Zde je 
prostor pro představování úvah, projektů a záměrů s určitým časovým 
horizontem.

Interaktivní
Ne vždy je možné zaměstnance zapojit do rozhodovacího procesu 
plně nebo vše vysvětlovat osobně. K zapojování pracovníků může dojít 
například poskytnutím možnosti projevit svůj názor v připraveném 
dotazníku nebo anketě na určité téma. Případně jim můžeme otevřít 
speciální linku či adresu.
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Kam až sahá interní 
komunikace?

Řada aktivit níže definovaných spadá do oblasti personální a mělo by 
je řešit a realizovat primárně personální oddělení a Kancelář tajemníka. 
Marketing a komunikace v tomto ale hraje jasnou roli spolupracujícího 
partnera.
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Onboarding proces – nástup do zaměstnání
Tedy jasně nastavený parametr, co má následovat po příchodu 
na pracoviště pro nového zaměstnance. Takový adaptační proces je 
přesně definovaný soubor aktivit a momentů, které musí v prvních 
dnech na pracovišti nastat. Zahrnují prohlídku pracovních prostor, 
seznámení pracovníka s vyšším nadřízeným a například také seznámení 
s hlavními hodnotami města, připravovanými projekty a předání 
startovacího balíčku, který může být složen z drobných propagačních 
předmětů, které může pracovník ihned použít – například plátěná 
taška „Já jsem Plzeň“, publikace prezentující vizi města. Je třeba dbát 
na detaily, a to i osobní – například přivítací karta, kde bude novému 
pracovníkovi blahopřání k novému pracovnímu místu a zároveň bude 
upozorněn, že od této chvíle je součástí velké rodiny, která pečuje, 
reprezentuje a chrání dobré jméno města. Podepsáno primátorem.

Kultura na pracovišti 
Kvalitní pracovní prostředí a zázemí se přímo odráží ve výkonu každého 
zaměstnance a jeho schopnosti udělat věci navíc, být proaktivní 
a pozitivní. Kultura pracoviště je důležitá především na místech, kde 
dochází přímo ke kontaktu s klientem.

Významné výročí a milníky
V rámci sledování jednotlivých statistických údajů dochází k dosažení 
určitých milníků, například dovršení kulatého počtu let, kdy je člověk 
zaměstnán nebo vykonává určitou funkci. V případě reakce na takový 
fakt, například blahopřáním, může interní komunikace opět sehrát 
nemalou roli, a to formou volby daru nebo upozorněním na slavený fakt.



Vzdělávání 
Vzdělávání a možnost kurzů jsou vynikajícím nástrojem pro udržení 
určitého standardu služby a slouží také jako okysličení pro pracovníky. 
Především u profesí, kde dochází k neustálému kontaktu s klientem, 
je dobré věnovat postor alespoň základnímu školení na zvládání 
stresu, zvládání krizových situací, komunikační dovednosti a relaxaci. 
Průhledný a alespoň základní systém vzdělávání minimálně pro 
pracovníky v kritické infrastruktuře je základním nástrojem interní 
komunikace.

→  Vzdělávání od externích specialistů zvětšuje know-how interních 
pracovníků a zvyšuje jejich přínos a hodnotu

→  Vzdělávání je investice, která je násobně nižší než akviziční 
a zaškolovací proces nového pracovníka

→  Kvalitně nastavený onboarding proces zamezí odchodu pracovníka 
ve zkušební době

Newsletter
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Návrhová část:
Přehled konkrétních opatření ve vazbě k Cíli 5 Strategický plán 
(Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města)
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Návrhová část: 
Opatření k Cíli 5 
Strategického plánu

Strategické cíle definované strategickým plánem města Plzně

1 Zlepšit podmínky pro život všech generací 
2 Rozvíjet perspektivní trh práce a propojit vzdělávací systém s praxí
3  Zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změny klimatu
4 Oživit centrum města
5 Zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města

  Opatření 5.1 – Zpracovat komplexní marketingovou strategii města Plzně
  Opatření 5.2 –  Posílit značku města a jedinečnost jejich témat ve vztahu 

k široké veřejnosti mimo území města
  Opatření 5.3 –  Nastavit systematickou spolupráci a podporovat partnerství 

aktérů veřejného a soukromého sektoru
  Opatření 5.4 –  Posílit informovanost obyvatel a jejich pozitivní vztah k městu



V průběhu přípravy Strategického plánu byla akcentována potřeba 
zlepšit komunikaci s veřejností a posílit marketingové aktivity 
města v kontextu prakticky všech projednávaných témat. Vzhledem 
k tomu, že budování pozitivní image města bylo vyhodnoceno jako 
jedna z priorit, byla tomuto tématu věnována samostatná kapitola 
Strategického plánu, cíl č. 5. 

Cíl 5 stanovuje konkrétní opatření, jež je zapotřebí realizovat. Úkolem 
tohoto dokumentu je navrhnout aktivity a procesy, které je zapotřebí 
implementovat.
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Strategické 
cíle

1
Zlepšit podmínky 
pro kvalitní život 
všech generací

5
Zvyšovat povědomí 
o Plzni za hranicemi 
města

2
Rozvíjet perspektivní 
trh práce a propojit 
vzdělávací systém

4
Oživit centrum 
města

3
Zlepšit životní prostředí 
ve městě a zvýšit připravenost 
na změny klimatu
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Navazuje na Aktivitu 5.1.1. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Nastavení strategického řízení marketingových 
aktivit města tak, aby se využilo všech synergií, znásobil se jejich 
efekt a racionalizovaly se náklady. Zastřešující marketingová strategie 
definuje marketingové cíle města v návaznosti na cíle Strategického 
plánu, nastaví systém koordinace marketingových aktivit města a jeho 
organizací. Zaměří se na dlouhodobé marketingové cíle pro jednotlivé 
cílové skupiny a na jejím základě vzniknou i dílčí strategie pro různé 
cílové skupiny, jako např. pro oblast turismu „Strategie rozvoje 
cestovního ruchu destinace Plzeň”. Součástí strategie bude analýza 
finančních nákladů na marketingové aktivity a finanční plán na realizaci 
navrhovaných opatření. Součástí hlavních cílů marketingové 
strategie bude prezentace výstupů z ostatních cílů strategického 
plánu obyvatelům Plzně; prezentace pozitiv města v oblastech, které 
přispívají k vytváření názoru na město; důsledné dodržování jednotného 
vizuálního stylu města Plzně všemi jeho složkami; nastavení systému 
implementace a důsledného dodržování této strategie v rámci města 
(jeho organizacemi) a jasné definování rolí těchto aktérů v procesu 
marketingu města.

Finanční nároky: Strategie bude zpracována v rámci běžné činnosti 
nositele + předpokládané externí náklady cca 500 tis. Kč (informace 
od nositele).

Nositel aktivity za město Plzeň: OPM MMP

Realizátor aktivity: OPM MMP, všechny odbory a příspěvkové 
organizace města, městské obvody

Marketingová strategie je základním koncepčním materiálem, 
manuálem marketingové komunikace města, jež definuje procesy 
a opatření, která je třeba aplikovat pro dosažení cílů stanovených 
Strategickým plánem. Vzhledem k velmi dynamickému prostředí oblasti 
marketingu a komunikace bude marketingová strategie doplňována 
ročními akčními plány, které budou tvořeny prostřednictvím OPM 
pro konkrétní rozpočtová období s přihlédnutím k aktuálním prioritám. 
Tyto plány budou každoročně vyhodnocovány a poté i konzultovány 
s konkrétními odbornými pracovišti úřadu.

Opatření 5.1 
Zpracovat komplexní marketingovou 
strategii města Plzně
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Plzeň

Jak s tím reálně pracovat?

Atributy Péče, Příležitost, Perspektiva se mohou stát základním 
parametrem pro veškeré komunikačně marketingové aktivity města. 
Mohou být základním výchozím bodem pro formulace textů nebo 
jiných mediálních výstupů. Vždy se dá ptát – splňuje napsané 
sdělení jeden z parametrů? Pokud ano, jdeme správným směrem.

Opatření 5.2 
Posílit značku města a jedinečnost 
jejich témat ve vztahu k široké 
veřejnosti mimo území města



Péče
Plzeň chce být primárně ideálním místem k životu pro všechny 
své obyvatele. Místem, kde se budou jeho obyvatelé cítit 
bezpečně a budou jeho pevnou součástí. Město musí pracovat 
a pečovat o své obyvatele, tak aby oni s láskou pečovali o něj 
a byli hrdi, že mohou být jeho součástí.

Příležitost
Plzeň je prosperující metropole ležící v srdci Evropy. Místem 
s hlubokou tradicí a kulturně společenským významem pro své 
okolí. Město, které tradičně míří na nejvyšší příčky a poskytuje 
možnost rozvoje pro všechny, kdo se zde rozhodnou podnikat 
nebo vzdělávat. 

Perspektiva
Historie ukázala, že řada inovativních přístupů a projektů 
vyrostla do celosvětově uznávaných a ctěných ikon. Město je 
i v současné době orientováno a zaslíbeno rozvoji, kreativitě 
a inovacím. Každý, kdo se rozhodne pro Plzeň, má vynikající 
perspektivu, a tím tvoří i perspektivu pro samotné město.

Pro všechny
Plzeň je otevřeným městem, které má své pevné místo v rámci 
Evropy i světa. Městem, které je přítelem pro zahraniční, ale 
i česká města a regiony. Městem, které je domovem pro všechny 
své obyvatele, ať už trvalé nebo dočasné, a to ze všech 
sociálních nebo kulturních skupin.
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Plzeň prošla za posledních 30 let jednou z nejvýznamnějších změn 
v kontextu České republiky. Hrdé, historické město, které rozkvetlo 
na začátku 20. století, překryla léta totality šedou vrstvou prachu. 
Na konci osmdesátých let česká veřejnost považovala Plzeň za sídlo 
těžkého průmyslu či borské věznice. Poslední velké město na okraji 
Sudet s velkou vojenskou posádkou. 
Plzeň nebyla cílem turistů, její atraktivitu zvyšoval jen fakt, že v Plzni 
vaří „plzeň“, jejíž renomé nezničila ani léta totality. 

Po sametové revoluci Plzeň postupně získala svou ztracenou krásu. 
Pečlivá obnova historického jádra, vznik univerzity, průmyslové zóny 
Borská pole a rozvoj podnikání vrátily Plzni pověst města, kde stojí 
za to žít. 

Plzeň si našla opět svou pozici mezi již etablovaným Brnem, Ostravou 
a úspěšně se profiluje vedle Prahy jako možná alternativa jak pro život, 
tak pro podnikání.

Mimořádným rokem pro Plzeň byl z hlediska mezinárodní prestiže 
rok 2015, kdy se Plzeň stala Evropským hlavním městem kultury. 
Mimo kulturního obsahu projektu se jednalo o zásadní marketingový 
projekt, který úspěšně přispěl ke zatraktivnění image města coby 
turistické destinace. Spolu s rozvojem návštěvnických tras plzeňského 
pivovaru, rekonstrukcí Loosových interiérů a Slavnostmi svobody 
patří mezi nejsilnější atributy města a nejčastěji zmiňovaná témata 
nadregionálních médií v posledních letech.

Dalšími tématy pronikajícími do médií na celostátní úrovni jsou 
vědecké úspěchy ve vazbě na Západočeskou univerzitu v Plzni, 
sportovní úspěchy a prezentace turistických cílů. 

Mediální analýza (viz NEWTON media pro období 10/2018 – 10/2019) 
uvádí, že schopnost výrazněji proniknout do celostátních mediálních 
titulů se primárně omezuje na kulturní události a dopravní investice.
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Plzeň

Příležitost

Pro všechny

Značková Plzeň

Image Plzeň

Viditelná Plzeň

Jedinečná Plzeň

Péče

Pomáhající Plzeň

Komunikující Plzeň

Spolupracující Plzeň

Sdílná Plzeň

Participativní Plzeň

Komunitní Plzeň

Sloužící Plzeň

Perspektiva

Metropolitní Plzeň

Úspěšná Plzeň

Udržitelná Plzeň
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Marketingová komunikace zaměřená na konkrétní cílové skupiny 
Navazuje na Aktivitu 5.2.1. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Udržet pozici města Plzně mezi 
nejvyhledávanějšími městy v ČR. Prezentace pozitiv města 
v oblastech, které přispívají k vytváření názoru na dané město 
(atmosféra města, životní prostředí, význam tradic a historie lokality, 
vzdělání, prostředí města, sociální infrastruktura, dopravní napojení, 
průmysl, spolupráce aktérů veřejného sektoru, stabilita plánování, 
kultura), a to nejen v zahraničí (partnerská města atd.), ale i ve městech 
v celé České republice.

Finanční nároky: mediální kampaně: cca 5 mil./rok, přesné finanční 
nároky budou stanoveny dle marketingové strategie a Strategie 
rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň (odhad nositele).

Nositel aktivity za město Plzeň: OPM MMP, Plzeň – TURISMUS

Realizátor aktivity: OPM MMP, Plzeň – TURISMUS

Reálné kroky:

1.  Vytvořit víceletý plán marketingové komunikace pro prezentaci 
Plzně za jejími hranicemi s časovým horizontem na volební období.

 a.  výběr témat a projektů pro konkrétní cílovou skupinu
 b.  vytvoření komunikačních plánů pro jejich prezentaci s konkrétními 

cíli, kterých chceme v oblasti publicity dosáhnout
 c.  rozdělení konkrétních úkolů mezi odpovědné útvary ve vazbě na 

jejich kompetence, kapacity i rozpočet.

Propagace úspěchů plzeňských talentů, osobností 
a institucí ve všech oborech
Navazuje na Aktivitu 5.2.2. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Vytipování a doporučení vhodných úspěchů 
od jednotlivých realizátorů aktivity a jejich prezentace v médiích 
prostřednictvím tiskového oddělení KP a OPM MMP.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositelů aktivity.

Nositel aktivity za město Plzeň: OPM MMP, tiskové oddělení KP

Realizátor aktivity: OPM MMP, OK MMP, tiskové oddělení KP, Plzeň 2015, 
CzechInvest, VTP, BIC a další subjekty, které se setkávají při své činnosti 
s talenty.

Reálné kroky:

1.  Aktivně vyhledávat talenty napříč obory, přičemž „talentem“ nemusí 
být pouze osoba, ale i úspěšná, prosperující firma, sportovní klub, 
umělecký soubor. Na vyhledávání talentů spolupracují odborně 
příslušné útvary města, potenciál pro marketing vyhodnocuje 
OPM, projednává možnosti marketingové spolupráce s konkrétními 
osobami či organizacemi, vytváří podklady pro mediální komunikaci 
prostřednictvím KP.

2.  Spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, Lékařskou 
fakultou Univerzity Karlovy v Plzni, BIC, VTP a podnikatelskou sférou 
na mediální prezentaci jejich úspěchů v synergii s jejich „domovskou“ 
organizací či institucí, kooperovat při přípravě propagačních materiálů 
města (např. profilová publikace, web, facebook).

Image Úspěšná
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Konkrétní opatření ve vazbě na aktivity stanovené Strategickým plánem



3.  Vytvářet skupiny „ambasadorů“ – nadaných a schopných osobností 
z Plzně, založení prestižního klubu, snaha o aktivní zapojení osobností 
do společenského života a do marketingových aktivit města.

4.  Vytvořit tzv. Plzeňskou ozvučnou desku – poradní orgán Rady města 
Plzně zaštítěný osobností primátora Plzně. Jedná se o expertní skupinu 
napříč obory, která podává v pravidelném intervalu zpětnou vazbu 
(„vydává ozvěnu“) k významným strategickým záměrům města nebo 
konkrétním otázkám spojených s rozvojem města.

5.  Upozorňovat na osobnosti udělováním městských ocenění. V rámci 
celého procesu (nominace, rozhodnutí, udělení) posílit marketingovou 
a komunikační podporu včetně prezentace oceněných prostřednictvím 
všech komunikačních nástrojů města a následné spolupráce – 
viz bod 3.

6.  Získat plzeňské osobnosti pro roli influencera a využít jejich vlivu 
v určité sociální síti, v níž se prezentují.

7.  Zaměřit se v rámci podpory inovativního podnikání na posílení 
marketingového mixu pro soutěž Nejinovátor, spolupracovat 
s oceněnými podnikateli, podílet se na prezentaci jejich úspěchů, 
motivovat další subjekty k zapojení se do soutěže.

*Podrobnější info

Metoda je převzatá ze zahraničí, momentálně 
u nás funguje např. v Brně více zde: https://
kambrno.cz/rubrika/brnenska-ozvucna-deska/

Je to krok k větší transparentnosti a otevřenosti 
města. Formát je možné nastavit dle potřeb 
města, liší se míra setkávání a závaznosti výstupů. 

Přínosem může být získání nových „neokoukaných“ 
tváří, které nejsou členy komisí města a zároveň 
jsou to špičky ve svém oboru tzn. uvolní se právě 
jen několikrát do roka (na rozdíl od komise, které se 
scházejí přibližně 10krát ročně).

Popis metody je možné nalézt také v Manuálu 
participace zde: https://www.iprpraha.cz/
manualparticipace



N
á

vr
ho

vá
 č

á
st

: P
ře

hl
ed

 o
p

a
tř

en
í v

e 
va

zb
ě 

k 
C

íli
 5

 S
P

 (
Z

vy
šo

va
t 

p
ov

ěd
o

m
í o

 P
lz

ni
 z

a
 h

ra
ni

ce
m

i m
ěs

ta
) 

/ 
N

á
vr

h
ov

á
 č

á
st

Téma definované 
rozvojem města, 

útvarem či úřadem 
města, podnětem 

veřejnosti či aktuální 
situací

Definování cílové 
skupiny a výběr mixu 
PR a marketingových 

nástrojů

Tisková zpráva, 
konference,
press tripy

Plošná reklama, 
outdoorové

plochy, dopravní
prostředky

Audio a video 
formáty

Digitální 
komunikace, 
soiciální sítě,

web PPC,
Influence?

Veletrhy a jiné 
prezentační eventy

Inzerce, placený 
autorský obsah

Konkrétní strategie, 
definice cílových 

skupin, výběr 
marketingových 
a komunikačních 

nástrojů, rozpočet 
a rozdělení rolí

Realizace 
kampaně Vyhodnocení

Proces od zadání po realizaci kampaně nebo dílčí komunikace

Základní kategorie marketingových nástrojů

Oddělení tiskové Kanceláře primátora

Odbor prezetnace a marketingu
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Procesy



Oddělení tiskové 
Kanceláře primátora Tiskový servis

Propagační 
předměty

Fotografové, 
fotobanka

Další 
projektové 
strategie

Placené PR

Dodavatelé 
ploch 

a reklamy

Vizuální 
identita

Reakce 
na situace

Tiskoviny

Grafičtí 
designéři 
a studia

Kalkulace 
a harmonogram

Inzertní 
prostor

Výrobci 
propagačních 

předmětů
Překladatelé

Značka

Podpora KP

Spolupáce 
s partnery

Video obsah

Kontext 
a synergie

Tonalita

Reprezentace

Městské plochy

Korektura

Navázání 
na partnery

Branding

Projektové 
weby

Tvůrci 
textového 

obsahu

Výběr 
vhodných 

dodavatelů

Rozvoj značky

Web plzen.eu,
Facebook, 
Instagram

Evaluace 
kampaně

On-line 
marketing

Strategie

Krizová
komunikace

Projektové 
profily na 
sociálních 

sítích

Tisková 
produkce

Odbor prezentace 
a marketingu

Tiskový servis a marketingová podpora

Strážce značky

Oficiální hlas města

Marketingová podpora

Znalostní HUB ve službách města

Kapacita
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Posilovat mediální prezentaci města Plzně
Navazuje na aktivitu 5.2.3. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Zvýšit počet pozitivních zmínek o Plzni 
v celostátních a zahraničních médiích se zaměřením na konkrétní 
cílové skupiny (vyhodnocování monitoringu českých médií, press 
tripy). Využití moderních technologií ke komunikaci (FB, Instagram, 
YouTube atd.). Nastavit na úrovni města komunikaci ve vztahu k médiím 
v případě negativních kauz spojených s městem (navrhnutí postupu, 
který eliminuje dopady krizového tématu a minimalizuje poškození 
dobrého jména města Plzně v médiích).

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositelů 
aktivity. Placená kampaň na klíčové události: cca 20–50 tis. Kč/rok 
(zdroj: Koncepce komunikační strategie města Plzně).

Nositel aktivity za město Plzeň: Plzeň – TURISMUS, tiskové oddělení KP

Realizátor aktivity: OPM MMP, Plzeň – TURISMUS, SITMP, tiskové 
oddělení KP

Reálné kroky:

1.  Vyhledávat témata s potenciálem zaujmout média na různých 
úrovních – místní, regionální, nadregionální. Zaměřit se na pestrost 
oblastí – kultura, sport, památková péče, rozvoj města, věda, 
průmysl, inovace aj.

2.  Specifikovat pro dané téma konkrétní média, oslovovat 
ke spolupráci odpovídající novináře, publicisty.

3.  Organizovat u vybraných témat tiskové konference s ohledem 
na časové možnosti novinářů včetně výběru místa konání.

4.  Zintenzivnit počet press tripů a fam tripů (organizovaná návštěva 
destinace či místa spojeného s projektem). Zaměřit se nejen 
na náměty z oblasti kultury a cestovního ruchu, kde jsou využívány 
i nyní, pozornost by měla být věnována také oblasti životního 
prostředí či dopravy.

5.  U komunikačně složitých témat zvážit spolupráci s PR agenturu 
specializující se na daný obor, spolupracující s novináři, kteří se 
dlouhodobě věnují komunikovanému tématu nebo s celostátními 
médii. Spolupráce s PR agenturou by měla být vedena tiskovým 
oddělením KP ve spolupráci s OPM MMP.

6.  Vytvořit síť pracovníků pro úspěšnou koordinaci PR města 
a jeho příspěvkových organizací. Garantem propojení pracovníků 
navržených jednotlivými příspěvkovými organizacemi včetně 
pravidelných koordinačních porad bude OPM MMP.

7.  Zajistit vzhledem k dynamickému vývoji PR odborné vzdělávání 
pro všechny pracovníky z oboru a umožnit výměnu zkušeností 
s kolegy z oboru a jiných měst. Evaluace - předpokladem 
úspěchu je znalost preferencí cílových skupin k určení správných 
komunikačních nástrojů. Pravidelné vyhodnocování mediálních 
výstupů, pravidelný update klíčových slov a volba správného 
partnera pro tuto aktivitu.

Viditelná



Budovat a podporovat nezaměnitelné profilové akce podporující 
image města a cestovní ruch
Navazuje na aktivitu 5.2.4. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Podpořit synergický efekt profilových akcí 
v oblasti cestovního ruchu.

Finanční nároky: Jedna profilová akce: cca 10 milionů (informace 
od nositele).

Nositel aktivity za město Plzeň: OPM MMP, Plzeň – TURISMUS

Realizátor aktivity: OPM MMP, Plzeň – TURISMUS

Reálné kroky:

1.  Vytipovat stěžejní, tzv. profilové akce města, které budou 
s ohledem na cílové skupiny a jejich zásah (participační, regionální, 
nadregionální) komunikačně prezentovat město žádoucím 
způsobem. Nabídka eventů pořádaných městem musí být vyvážená 
i tematicky – kultura, sport, historie a tradice, participační projekty, 
vzdělávání, inovace, věda, průmysl apod.

2.  Analyzovat stávající eventy z pohledu návštěvnosti, mediálního 
dosahu s ohledem na očekávání cílových skupin a efektivnost 
nákladů.

3.  Rozšířit portfolio eventů směrem k inovacím, průmyslovému 
dědictví, architektuře, oživení města, větší transparentnosti města 
a dalším oblastem.

4.  Podporovat eventy jako zakázku pro kreativní průmysly v Plzni 
a místní umělce. V kultuře patří mezi zásadní influencery a mají 
velký vliv na stav místní komunity, její společenskou úroveň, 
vzdělání, hodnotový systém. Vedle grantové podpory je město 
důležitým zadavatelem. Eventy realizované na základě objednávky 
města by měly pracovat s místní kulturní scénou s cílem ji 
podporovat.

Jedinečná



146

N
á

vr
ho

vá
 č

á
st

: P
ře

hl
ed

 o
p

a
tř

en
í v

e 
va

zb
ě 

k 
C

íli
 5

 S
P

 (
Z

vy
šo

va
t 

p
ov

ěd
o

m
í o

 P
lz

ni
 z

a
 h

ra
ni

ce
m

i m
ěs

ta
) 

/ 
O

p
a

tř
en

í 5
.2

Pečovat o již získané mezinárodní značky a tituly (ERIH, EHMK 2015)
Navazuje na aktivitu 5.2.5. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Péče o již získané tituly, aby nebyly držiteli 
odejmuty.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositele 
a realizátorů. 

Nositel aktivity za město Plzeň: Kancelář primátora

Realizátor aktivity: Kancelář primátora, Plzeň 2015, OPM MMP, Plzeň – 
TURISMUS

Reálné kroky:

1.  Podporovat aktivity, kterým dal vzniknout projekt EHMK 2015, 
zejména DEPO2015, které je nositelem odkazu roku 2015.

2.  Aktivně spolupracovat s dalšími městy, nositeli titulu, vyhledávat 
synergie a společné projekty, získávat další inspirace, zůstávat 
aktivním členem sítě evropských měst kultury. Využívat spolupráce 
k profesním stážím pracovníků kulturního managementu v Plzni.

3.  Prezentovat město jako aktivního člena „VIP sítě“ měst 
s titulem EHMK.

4.  Využívat spolupráce měst EHMK pro podporu kreativních oborů 
v Plzni a na Západočeské univerzitě v Plzni.

5.  Využívat značky „EHMK“ v marketingu destinace – přidaná hodnota 
zejména pro zahraniční návštěvníky.

6.  Využít pro prezentaci industriálního dědictví města (industriální 
turismus) partnerství s Plzeňským Prazdrojem, který je součástí sítě 
ERIH – Evropské cesty průmyslového dědictví.

7.  Vyhledávat zajímavé výzvy v oborech, kde má Plzeň potenciál 
získat ocenění či titul, zejména v oblasti vědy, výzkumu, inovací.

8.  Prezentovat úspěch místních organizací, institucí či firem, které jsou 
součástí mezinárodních sítí a získaly ocenění či renomé v dané oblasti 
vzhledem k očekávaným přínosům, jenž mohou být značné nejen 
z pohledu prestiže, ale mohou posílit i konferenční potenciál města.

Udržitelná



Usilovat o získání mezinárodních značek a prestižních titulů 
např. UNESCO a další
Navazuje na aktivitu 5.2.6. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Vytipování a doporučení vhodných značek a titulů 
od jednotlivých realizátorů aktivity.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositelů. 

Nositel aktivity za město Plzeň: Kancelář primátora, odborné složky 
města

Realizátor aktivity: Kancelář primátora, odborné složky města

Reálné kroky:

1.  Vytipovat silná a jedinečná témata, jenž mají potenciál získat 
mezinárodní značku či titul, ve spolupráci s externími partnery 
města v oblasti vědy, techniky i kultury. Například unikátní téma 
pro Plzeň je spojení tří tzv. kvasných průmyslů – vaření piva, 
výroba sektu a lihovin. Toto jedinečné spojení vytváří výjimečnou 
pozici města a spolupráce všech aktérů představuje mimořádnou 
příležitost k vytvoření mezinárodního renomé města.

2.  Posilovat aktivity spojené s tradicí plzeňského loutkářství, které 
je součástí českého loutkářství zapsaného v roce 2016 na seznam 
světového dědictví UNESCO. Plzeň je s touto tradicí úzce spojena 
osobnostmi Josefa Skupy, Jiřího Trnky a řady dalších významných 
loutkářů. Je sídlem Divadla Alfa, festivalu Skupova Plzeň, řady 
amatérských loutkových divadel a Muzea loutek. V ČR patří mezi 

nejvýznamnější destinace spojené s touto tradicí, je také členem 
mezinárodní sítě Aviama sdružující města spojená s loutkářskou 
tradicí.

3.  Podílet se na podpoře sportovních úspěchů jako je například účast 
profesionálních sportovních klubů v mezinárodních soutěžích 
(například Champions League) s cílem zvýšit povědomí o Plzni 
v mezinárodním měřítku. Přispívat k medializaci sportovních 
úspěchů a potenciálu plzeňských sportovců a využít je k propagaci 
města a zvyšování jeho image.

4.  Využívat k prezentaci města členství v mezinárodních sítích 
konkrétními aktivitami. Příkladem je Nadace Liberation Route 
Europe – mezinárodní síť měst a míst spojených s významnými 
událostmi 2. světové války a poválečné historie, která vytváří 
podmínky pro účast města v mezinárodních historicko-vzdělávacích 
projektech nebo možnost propagace v rámci marketingových 
aktivit nadace.

5.  Aktivně vystupovat jako člen sítě EUROCITIES, tedy sítě velkých 
evropských měst, kterých aktuálně síť zahrnuje více jak 140. 
Cílem skupiny je v rámci 6 fór (kulturní fórum, ekonomické fórum, 
fórum životního prostřední, fórum znalostní společnosti, fórum 
mobility a sociální fórum) a několika desítek pracovních skupin 
sdílet znalosti a zkušenosti, jako významný partner Evropské 
komise a dalších orgánů EU ovlivňovat tvorbu legislativy týkající 
se městské problematiky a zvyšovat povědomí veřejnosti o této 
oblasti. Pro komunikaci je vhodné využívat kontext a podobnost 
evropských měst při řešení problémů či rozvojových projektů 
na úrovni města a také podpoře vnímání Plzně v uprostřed EU 
a globálního světa.

Značková
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Město Plzeň, jeho úřady a organizace nejsou jedinými subjekty, které 
svou činností ovlivňují výslednou image města. Ta je spoluvytvářena 
celou řadou aktérů, ať už to jsou jednotlivci nebo instituce, aktéři 
kulturního či sportovního života, soukromého sektoru, firmy, a lidmi 
s inovativním potenciálem aj. Systematickou spolupráci a předávání 
informací je třeba rozvíjet i na úrovni partnerství města a regionu, 
respektive metropolitní oblasti/aglomerace. Působnost kraje a města 
se v metropolitní oblasti Plzně značně překrývá a činnost kraje 
ovlivňuje město a naopak. Zásadní synergie je v tomto případě více než 
žádoucí a může se stát vzorem pro ostatní regiony.
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Opatření 5.3 
Nastavit systematickou spolupráci a podporovat 
partnerství aktérů veřejného a soukromého sektoru
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Metropolitní

Vzájemná spolupráce s organizacemi a institucemi, městy a obcemi 
regionu na úrovni města a Plzeňského kraje
Navazuje na aktivitu 5.3.1. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Např. vytváření podmínek ze strany města 
pro realizaci státních dopravních staveb. Spolupráce při řešení 
hospodaření s vodou, krajinném plánování a celkové ochrany 
životního prostředí.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositele. 

Nositel aktivity za město Plzeň: ÚKRMP

Realizátor aktivity: ÚKRMP, dle typu projektu

A také navazuje na aktivitu 5.3.4. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Propojovat marketingové aktivity města 
a důležitých aktérů, kteří působí na území města. Sledovat potřeby 
spolupráce a realizace konkrétních projektů v různých oblastech 
činností. Město by mělo být zastřešujícím subjektem marketingu 
ve městě.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositelů.

Nositel aktivity za město Plzeň: OPM MMP, Plzeň – TURISMUS

Realizátor aktivity: OPM MMP, Plzeň – TURISMUS

Reálné kroky:

1.  Posílit spolupráci OPM a marketingového odboru Plzeňského kraje 
a zaměřit se na synergickou propagaci významných událostí, výročí, 
projektů.

2.  Systematicky rozvíjet oblastní destinaci Plzeň ve spolupráci 
s blízkými obcemi a Plzeňským krajem.

3.  Prezentovat město jako součást Plzeňského kraje.

4.  Prezentovat společně turistické cíle a organizace, na jejichž činnost 
přispívá město či kraj – ZOO, Plzeňská filharmonie, Techmania Plzeň, 
Divadlo J. K. Tyla v Plzni aj.

5.  Spolupracovat v krizové komunikaci na úrovni IZS a konkrétních 
institucí pro konkrétní situace – soustředěná marketingová 
komunikace v krizových situacích (viz www.koronavir.plzen.eu). 
Zapojit plzeňská strategická média do informačního systému 
v krizové době.

6.  Spolupracovat na Regionální inovační strategii Plzeňského kraje jak 
na úrovni průzkumů, tak v plánování marketingových aktivit.

7.  Založit pracovní skupinu marketingových pracovníků města a jeho 
příspěvkových organizací ÚKR, ÚKEP, Plzeňského kraje, ZČU 
jako platformu strategického marketingu, koordinace projektů, 
vyhledávání synergií v marketingu.



8.  Využít činnosti neformálního, apolitického a otevřeného sdružení 
Zelené město, jehož sdružující subjekty město Plzeň, Plzeňský kraj, 
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., Plzeňská teplárenská, a. s., 
VODÁRNA PLZEŇ a. s., ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a Plzeňský 
Prazdroj, a. s. se snaží minimalizovat dopady na životní prostředí 
v působnosti svých oborů podnikání a ve svých kompetencích 
podporují ochranu životního prostředí, ke koordinaci marketingových 
aktivit realizovaných projektů včetně spolupráce s neziskovými 
organizacemi.

9.  Podporovat projekty v rámci ITI Plzeňské metropolitní oblasti 
s cílem vytvořit marketingový akční plán pro oblast ITI v návaznosti 
na strategii ITI Plzeňské metropolitní oblasti.
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Vyhodnocování zahraničních aktivit města jako celku
Navazuje na aktivitu 5.3.2. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Zmapovat existující vztahy a zhodnotit jejich 
funkčnost a navázat na fungující aktivity v zahraničních regionech. 
Magistrát města Plzně – partnerská města, členství v zahraničních 
sítích, kontakty ze zapojení do mezinárodních projektů. Ostatní 
subjekty a organizace na území města Plzně (jen spolupráce 
na projektech dlouhodobého charakteru) – ZŠ, SŠ vč. gymnázií, VŠ, 
sportovní kluby, kulturní organizace, kontakty společnosti Plzeň – 
TURISMUS, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
Tandem, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Dinopark, 
Techmania, DEPO2015, Rakouské, Bavorské a Francouzské dny.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositele. 

Nositel aktivity za město Plzeň: Kancelář primátora

Realizátor aktivity: Kancelář primátora, OPM MMP, Plzeň – TURISMUS, 
ÚKRMP, ZČU, LF UK, další subjekty.

Reálné kroky:

1.  Zmapovat existující vazby a spolupráci na úrovni partnerských 
měst, včetně její intenzity, náplně a možných benefitů pro město.

2.  Provést analýzu aktivit s partnerskými městy s důrazem na „živé 
projekty“, aktivní spolupráci nejen v oblasti historie a tradičních 
vazeb, ale zejména v oblasti moderního života měst – rozvoj, kultura, 
sport, věda.

3.  Propojit aktivity se Západočeskou univerzitou v Plzni a Lékařskou 
fakultou v Plzni UK v oblasti podpory nabídky studia zahraničním 
zájemcům, dobrého jména obou subjektů v zahraničí a připravit 
společnou marketingovou kampaň Study in Pilsen – Studuj v Plzni.

4.  Vytvořit základní strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů v oblasti 
vědy a výzkumu ve spolupráci s místními vědeckými pracovišti.

Komunikující
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Koordinovat komunikaci na úrovni města, jeho příspěvkových 
organizací a obchodních společností
Navazuje na aktivitu 5.3.3. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Vznik pracovní skupiny PR – koordinace 
a komunikace na úrovni MMP a jeho příspěvkových organizací a firem.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositele. 

Nositel aktivity za město Plzeň: tiskové oddělení KP

Realizátor aktivity: tiskové oddělení KP, SITMP, Plzeň – TURISMUS, OPM

Reálné kroky:

1.  Založit pracovní skupinu, jejímiž členy budou marketingoví či PR 
pracovníci všech příspěvkových a obchodních organizací města 
a městských obvodů s následujícími cíli:

 a.  Vytvořit vzájemné povědomí o činnostech, komunikačních 
aktivitách a hledat také možné provázanosti, synergie. 

 b.  Koordinovat nákup mediálního prostoru za účelem získání slev 
u dodavatelů. 

 c.  Sjednotit vizuální komunikaci města a zaměřit se na vizuální 
zastřešení témat. 

 d.  Řešit ve speciálních týmech konkrétní téma či konkrétní 
kampaně se zapojením jednotlivých rozpočtů zainteresovaných 
subjektů.

 e.  Organizovat společná odborná školení a cílené vzdělávání 
pracovníků v komunikaci a marketingu.

2.  Založit pracovní skupinu, jejímiž členy budou koordinátoři 
participace na úrovni relevantních příspěvkových organizací města 
Plzně, městských obvodů s následujícími cíli:

 a.  Vytvořit vzájemné povědomí o realizovaných aktivitách v oblasti 
zapojování veřejnosti, sdílet navzájem dobrou praxi, naplánovat 
plán aktivit v zapojování veřejnosti s ročním předstihem.

 b.  Organizovat společná odborná školení a cílené vzdělávání 
pracovníků v tématech spojených se zapojením veřejnosti.

 c.  Spolupráce s významnými podniky a institucemi v Plzni. ZČU, 
LF UK, PP a.s., Stock Plzeň a.s., Bohemia Sekt a.s., FC Viktoria 
Plzeň… aj.

Spolupracující
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Obyvatelé si vztah k městu budují na základě svých osobních 
zkušeností s městem, svou zkušenost předávají dále a tím ovlivňují 
další obyvatele. V osobním kontaktu má konkrétní sdělení přímý dopad 
až na 10 dalších osob a sdílená osobní zkušenost, ať pozitivní nebo 
negativní, může v době aktivního využívání sociálních sítí až virálně. 
Osobní zkušenost předaná dál je silnější než vliv jakékoliv cílené 
marketingové komunikace, je tedy zásadní, aby zkušenosti obyvatel 
s městem byly co nejpozitivnější. Zásadní význam má též spolupráce 
s ambasadory a tzv. influencery, ať už v reálném či virtuálním prostředí. 

Obyvatelé by měli město vnímat jako spolehlivý pečující samosprávný 
celek, který zajišťuje širokou škálu služeb, stará se o jejich pohodlí, 
bezpečí a vytváří prostředí pro rozvoj jejich vlastních schopností, 
dovedností a plnění snů a plánů.

Předpokladem pozitivního vztahu obyvatel k městu je vzájemná 
komunikace a otevřenost. Město musí poskytovat transparentně 
informace o svých aktivitách a zapojovat veřejnost do rozhodovacích 
procesů. Zajišťování správních agend musí být v souladu se zvyšujícími 
se nároky veřejnosti na kvalitu služeb a jednoduchost procesů 
s využitím moderních technologií.

Být Plzeňan je zodpovědnost, je to čest. Patriotismus je v řadě 
průzkumů často zmiňovanou hodnotou Plzeňanů. Je třeba tuto hodnotu 
využít, posilovat ji. Každý Plzeňan spoluvytváří obraz města. 

Město Plzeň – to jsou lidé, kteří tu žijí a pracují. Je třeba je vnímat jako 
partnery, komunikovat s nimi, posilovat jejich důvěru. 
 
Plzeň v roce 2035 – to je město dnešních teenagerů, studentů a dětí. 
Zapojme je aktivně do rozvoje města, pečujme o jejich vzdělání, 
podpořme jejich osobnostní rozvoj kvalitní a dostupnou kulturou 
a sportovním vyžitím. Generace Plzeň 2035 je strategická cílová 
skupina města v úspěšné implementaci Strategického plánu.

Opatření 5.4 
Posílit informovanost obyvatel 
a jejich pozitivní vztah k městu
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Propojovat aktivní zapojování obyvatel do fungování města
Navazuje na aktivitu 5.4.1. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Vytvořit nástroje pro zapojení veřejnosti 
do rozhodovacích procesů u strategických projektů města. Využití 
moderních technologií pro zapojení obyvatel: např. Smart City Plzeň, 
Bezpečná Plzeň, Plznito.

Finanční nároky: Cca 200 tis. Kč/rok (zdroj: návrh marketingové 
strategie města).

Nositel aktivity za město Plzeň: OPM MMP

Realizátor aktivity: městské obvody, OPM MMP, SITMP, 
tiskové oddělení KP

Reálné kroky:

1.  Marketingově podporovat participativní akce – ať už se jedná 
o zapojení veřejnosti do projednávání koncepčních změn veřejných 
prostranství nebo strategických dokumentů, a to jak v začátku 
akce, jejím průběhu, tak i v samotné realizaci.

2.  Provést kritickou analýzu dosavadní praxe v zapojování veřejnosti.

3.  Seznámit se s nejnovějšími trendy v zapojování veřejnosti 
do rozhodování včetně využití digitálních technologií 
a s tendencemi v oblasti zapojování jednotlivých cílových skupin.

4.  Vyzkoušet nové formáty zapojování veřejnosti, k nimž patří 
například futuristické metody k aktualizaci strategického plánu 
nebo ozvučná deska).

5.  Zaměřit se na oslovování cílové skupiny „děti a mládež“ a vyzkoušet 
metody zapojování veřejnosti vhodné pro tuto skupinu. 

6.  Pravidelně zadávat reprezentativní výzkumy nasměrované 
na skupinu středoškolské a vysokoškolské mládeže s cílem zjistit 
jejich hodnoty a postoje (například v oblasti bydlení, vzdělávání, 
budoucího uplatnění, volného času a používání digitálních 
technologií).

7.  Vytvářet roční plány akcí (akční plány) pro zapojování veřejnosti 
do rozhodování v rámci města a jeho organizačních útvarů, 
v souvislosti s řešením aktuálních témat a využívat nových 
metod pro zapojení.

Participativní



8.  Nastavit pravidelné zapojování veřejnosti u aktualizace 
Strategického plánu s využitím futuristických metod/použití 
digitálních technologií. Zaměřit se na zapojování mladých lidí 
a přizpůsobit formáty projednávání této cílové skupině.

9.  Využívat vhodnou tonalitu a rétoriku pro konkrétní cílové skupiny 
nabádající k zapojení a vlastní aktivitě v on-line i off-line 
komunikaci na témata, která město přináší do diskuze.

10.  Vytvořit novou webovou stránku „Plzeň 2035“, která propaguje 
Strategický plán, seznamuje veřejnost s jeho naplňováním, 
prezentuje dílčí úspěchy i průzkumy. Cílem zprovoznění nového 
webu je prezentace faktu, že má Plzeň strategii a ví, kam 
směřuje a čeho chce dosáhnout, zdůraznění kontinuity města 
v plánování a rozhodování. Vedle „informačního obsahu“ webu 
ÚKR se jedná o „marketingový nástroj“ zaměřený na interaktivní 
spolupráci s veřejností. Tento web by byl propojen s webem 
ÚKR, nenahrazoval by jeho obsah, ale umožnil by dynamičtější 
představení projektů (vizualizace, interaktivní nástroje). Zároveň 
by umožnil práci s hastagem Plzeň2035 na sociálních sítích.

 11.  Marketingově podporovat aplikacemi, které vybízejí k občanské 
aktivitě – aplikace Plznito apod. viz strana 174 a 175.
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Prezentovat výstupy z ostatních cílů strategického plánu obyvatelům 
Plzně, seznamovat veřejnost s projektovými záměry města.
Navazuje na aktivitu 5.4.2. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Prezentace jednotlivých projektů, témat 
a činností, které jsou důležité pro rozvoj města.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositelů. 

Nositel aktivity za město Plzeň: tiskové oddělení KP, ÚKRMP

Realizátor aktivity: OMP MMP, Plzeň – TURISMUS, tiskové oddělení KP, 
ÚKRMP atd. (dle typu projektu)

Reálné kroky:

1.  Vytvořit zcela novou platformu Plzeň 2035, která bude prezentovat 
město Plzeň jako město s vizí, s jasným směrem a odvahou 
naplňovat i ty nejodvážnější plány a vize.

 a.  Platforma by měla být protikladem aktivitám, jako je například 
Facebookový profil „Plzeň má na víc“, který město staví 
do nepříliš lichotivé podoby. 

 b.  Právě strategický plán ukazuje, že město zná svůj směr a má 
jasně dané priority, nesmí se bát je prezentovat, otevřeně 
komunikovat, proč se něco realizuje. Pravidelně vyhodnocovat 
Strategický plán s veřejností a získávat nové podněty/projektové 
záměry ze strany veřejnosti v pravidelném intervalu je zárukou 
„živého“ dokumentu. Formát setkávání je vstřícný všem věkovým 
skupinám (může být i speciální formát pro mladší věkové 

skupiny, které je třeba podchytit). Je možné využít kombinaci 
různých metod zapojení veřejnosti dle momentálního hlavního 
tématu/finanční a organizační situace a možností marketingové 
podpory. Inspiraci je možné hledat ve futuristicky zaměřených 
přístupech.

.
 c.  Platforma Plzeň 2035 by mohla obsahovat základní webovou 

prezentaci, která bude futuristická, ale stále v souladu s vizuální 
identitou města. Webová prezentace může být jednoduše 
doplněna o video, seriál, případně tiskovinu. Právě tiskovina 
a tradiční formáty by bylo dobré pojmout inovativně například 
ve spolupráci se studenty FDU LS ZČU – možné téma klauzurní 
práce.

2.  Využívat podcasty – účinný nástroj komunikace s veřejností, 
který nabízí místo útržkovitého sdílení na sociálních sítích oslovit 
veřejnost s tématy, u kterých je zapotřebí jít více do hloubky. 
Podcasty jsou dostupnější než blogy nebo jiné formy delšího textu.

3.  Posílit cílenými marketingovými kampaněmi samostatný webový 
portál Bezpečná Plzeň za účelem zapojit veřejnost do systému 
prevence kriminality a zvyšovat tak povědomí o kriminalitě a násilí.

4.  Podpořit informační kampaň cílenou na prevenci ztráty bydlení 
pečlivě připraveným marketingovým mixem.

Sdílná
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Podporovat komunitní život a místní spolky
Tato část přímo navazuje na předchozí téma Propojovat aktivní 
zapojování obyvatel do fungování města.
Navazuje na aktivitu 5.4.3. Strategického plánu

Specifikace aktivity: Vytvářet podmínky pro komunitní aktivity, 
občanskou angažovanost ve všech oblastech, tradiční spolková 
činnost ve městě.

Finanční nároky: Bude realizováno v rámci běžné činnosti nositele.

Nositel aktivity za město Plzeň: OK MMP, OPM MMP, MO, dle typu 
projektu

Realizátor aktivity: Místní spolky, dle typu projektu

Reálné kroky:

1.  Podpořit prezentaci místních spolků a uskupení, jejich aktivit, posílit 
komunitní život a přínos občanské aktivity pro širokou veřejnost.

2.  Zaměřit se na význam komunitního rozvoje s případným využitím 
přístupu „resilent communities“, což jsou komunity, které lépe 
odolávají otřesům, krizím či přírodním katastrofám a lépe se z nich 
dokáží zotavit.

3.  Spolupracovat s plzeňskou ekumenou a biskupstvím, vyhledávat 
společné projekty ve vazbě na historii města, památkovou péči, 
komunitní život.

4.  Využívat v rámci aktivit spojených s tzv. Generací 2035, spolupráce 
se skautskou organizací Junák. Zapojit její členy do společenského 
života, při organizování vzpomínkových akcí, ale i do rozvojových 
projektů a plánů, využívat aktivizovanou komunitu mladých lidí 
v rámci participativních procesů.

5.  Podporovat prezentace místních spolků a uskupení, podpora jejich 
aktivity, posílení „komunitního života“ a občanské aktivity.

6.  Získat politickou reprezentaci pro podporu komunitních 
aktivit například zorganizováním kulatého stolu s neziskovými 
organizacemi na dané téma (životní prostředí, zeleň ve městě) nebo 
nabídkou nestrukturované diskuse pro představitele komunit.

Komunitní



7.  Poskytovat v rámci možností mediální prostor komunitním 
aktivitám města, popularizovat je prostřednictvím městských 
komunikačních kanálů.

8.  Posílit možnost využívat dotační tituly města pro podporu 
komunitního života obyvatel.

9.  Propojit privátní sféru s realizátory komunitního života města 
s cílem podpořit konkrétních spolky nebo projekty (Prazdroj lidem, 
Zelené město apod.). Motivovat místní podnikatele a donátory 
k podpoře komunitních aktivit.

10.  Poskytovat prostor pro jednání a setkávání spolkových organizací 
a komunit v městských objektech za zvýhodněný nájem.

11.  Podporovat a více využívat roli místních knihoven a škol všech 
stupňů jako významných hybatelů komunitního dění.

12.  Zapojit podnikatelské subjekty, kulturní obec, zájmové spolky, 
instituce (univerzity, kraj, …) do kreativního procesu (pod odborným 
vedením) k vytvoření claimu (textové sdělení usnadňující identifikaci 
ve zkrácené formě, se kterým by se ztotožnili všichni zástupci 
a používal by se při definovaných událostech, akcích apod.).
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Nástroji marketingové komunikace rozumíme kanály, 
platformy a prostředky, které využíváme k distribuci 
informace k cílové skupině. Tato oblast prochází vývojem 
a je třeba neustále sledovat aktuální trendy, jelikož 
nové komunikační nástroje kopírují vývoj chování našich 
cílových skupin. Rezignace na sledování, osvojování si 
a začleňování nových kanálů nutně vede ke stagnaci 
a nefunkčnosti naší marketingové komunikace.

Integrovaná komunikace

Integrovaná marketingová komunikace je vše, co město 
coby nositel značky dělá. Veškeré jeho aktivity by měly být 
v souladu a potenciálním zákazníkům dávat jednoznačné 
poselství.

Integrovaná komunikace zahrnuje tedy skutečně vše, 
od masmediální reklamy, přes tištěné prezentační letáky, 
publikace, PR, prostředí úřadů, až po způsob, jakým se 
chová město ke svým zaměstnancům. To vše by mělo být 
vzájemně propojené, v souladu a konzistentní.

Cílem marketingové strategie města je integrace 
specifických komunikačních funkcí, které dříve působily 
v různé míře samostatně a odděleně. Výstupem pak bude 
marketingová komunikace, která respektuje vizi a hodnotu 
značky města a která vzniká díky ucelenému plánu, 
založenému na poznání strategických rolí různých aktérů 
působících na image města.
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Ve srovnání s tradiční marketingovou komunikací představuje 
integrovaná marketingová komunikace novou hodnotu. Níže uvedené 
grafické znázornění ilustruje vzájemné propojení vztahů jednotlivých 
marketingových nástrojů v rámci integrované marketingové 
komunikace:

https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/ 
39209/schut_2016_dp.pdf?sequence=1

A  Reklama firmy
B  Komunikace s distributory a prodejci, výstavy, balení, přímý marketing, 

podpora prodeje apod.
C  Distribuce, logistika, ceny, vývoj nových produktů atd.
D  Vztahy s investory, vztahy v komunitě, komunikace se zaměstnanci, vztahy 

s veřejností a vládou, vztahy s médii, krizová komunikace a firemní identita, 
realizace komunikace, charita apod.

E  Publicita produktů, brožurky a další materiály, vztahy s médii, krizová 
komunikace a firemní identita, sponzorování apod.

F  Tradiční reklama v masových médiích

Komunikační nástroje, které 
na sobě byly tradičně vzájemně 
nezávislé, by měly být díky 
implementaci marketingové 
strategie kombinovány tak, 
aby bylo dosaženo synergického 
efektu a komunikace města 
se stala homogenní.

A

B

C

F

E

D

Marketingové 
komunikace

Public relations

Reklama

Marketing
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Public Relations 
v prostředí města

Public Relations (vztahy s veřejností) jsou souborem komunikačních 
aktivit, které město může využívat pro aktivní spolupráci s veřejností. 
Veřejnost zde musí být chápána jako široká veřejnost, je třeba se však 
zaměřit na konkrétní cílové skupiny. Primárně by mělo jít o obyvatele 
města. 

Z podstaty své pracovní náplně je vykonávají největší měrou dva 
útvary MMP: odbor prezentace a marketingu a tiskové oddělení 
Kanceláře primátora. Z hlediska rozvoje města je hlavním hybatelem 
oddělení marketingu ÚKRMP, které však musí úzce spolupracovat jak 
s TO KP, tak s OPM MMP. Různou měrou se podílejí i další aktéři, a to 
většinou ve vazbě na konkrétní projekty, které odborně řídí, nebo silné 
osobnosti. Komunikaci města jako turistické destinace řídí pod značkou 
Visit Plzeň příspěvková organizace Plzeň – TURISMUS. Koordinace 
a spolupráce je v této oblasti marketingových aktivit naprosto 
zásadním předpokladem úspěchu, protože jednotlivé útvary vykonávají 
samostatně pouze součást komunikačního mixu města.



Všechny musí spojovat jedna 
vize a společné cíle, i když role 
jednotlivých aktérů může být 
rozdílná.

Public Relations
města Plzně

Reaktivní PR
Témata určuje město, 
jeho prezentace 
a aktuální situace

Tiskové oddělení 
Kanceláře primátora
Komunikace oficiálních 
postojů a reakcí města, 
tiskový servis

Odbor prezentace a marketingu MMP
Realizace kampaní, strategická 
prezentace města, branding

Plzeň – TURISMUS
Plzeň jako turistická destinace

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Prezentace rozvojových projektů města

Správa informačních technologií města
Komunikace inovativních projektů 
a aplikace moderních technologií

Proaktivní PR
Aktivní tvorba témat 
na základě strategie
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Tiskové oddělení KP MMP

V úzké vazbě na vedení města předkládá médiím a veřejnosti informace 
prostřednictvím tiskových zpráv a tiskových konferencí. Poskytuje 
tedy tiskový servis, formuluje závěry a důležité informace. Reaguje 
na aktuální situaci. Věcně, faktograficky, důvěryhodně. Je aktuální, 
reaguje pružně na všechny situace. Udržuje vztahy s novináři. Má 
oficiální tón, pracuje s vyjádřeními politické reprezentace. Řídí redakční 
radu oficiálního periodika města – Radničních listů, obsahově spravuje 
oficiální web města a připravuje podklady pro komunikaci aktuálních 
témat na oficiálních profilech města na sociálních sítích. Připravuje 
témata pro vysílání v regionální TV. 

Témata v komunikaci s médii – témata, kterým se tiskové oddělení 
věnuje, přináší denní život města, jednání RMP a ZMP a aktivity 
jednotlivých členů rady i zastupitelstva. Zásadní je vyhledávat 
možné synergie témat, propojení a ohlasy veřejnosti. K tomu slouží 
každoroční mediální analýzy, z nichž lze sledovat mediální obraz značky 
města a reakce na témata, která činnost města generuje. V případě 
negativních zpráv, pokud jim nelze předejít, je nutné hledat protipóly, 
vysvětlení, argumenty a proaktivně pracovat na vyváženosti informací 
v mediálním prostoru.

Tiskový odbor primárně řeší tiskový servis. Ten můžeme chápat jako 
soubor činností:

1.  Tvorba obsahu – novinář ocení, pokud je obsah připraven v podobě, 
kdy je možné jej rovnou publikovat. Ideální je využití podkladů 
zpracovaných odbornými útvary doplněných citacemi a konkrétními 
údaji (čísla, hodnoty apod.). 

2.  Udržování aktuální databáze novinářů – rozdělení novinářů dle 
zpracovaných témat, nejširší možné spektrum a pravidelná akvizice 
nových kontaktů jsou nezbytnou součástí pro funkční databázi 
novinářů. 

3.  Poskytování servisu – novináři potřebují péči a servis, jsou důležití. 
Musíme jim poskytovat detailně zpracované podklady, argumenty, 
kvalitní vizuální materiál, VIP možnosti a servis. 

4.  Budování vztahů – práce s novinářem je vztah, jenž se dlouho buduje 
a je třeba se na něho zaměřit. Jde především o neformální setkávání, 
pravidelný kontakt a řízené emise zpráv a novinek. Úzkým vztahem 
můžeme také docílit pozice, že nás novinář sám oslovuje v době, kdy 
má za úkol zpracovat určité téma – v tu chvíli je na naší šikovnosti, 
jak toho využít a tedy docílit ideálního stavu pro obě strany. 

5.  Analýza – město si nechává pravidelně zpracovat mediální analýzu, 
z níž je patrné, jaká témata se nedaří komunikovat a na jakou oblast 
je třeba se zaměřit.

N
á

st
ro

je
 m

a
rk

et
in

g
ov

é 
ko

m
un

ik
a

ce
 /

 P
ub

lic
 R

el
a

ti
o

n
s 

v 
p

ro
st

ře
d

í m
ěs

ta





N
á

st
ro

je
 m

a
rk

et
in

g
ov

é 
ko

m
un

ik
a

ce
 /

 P
ub

lic
 R

el
a

ti
o

n
s 

v 
p

ro
st

ře
d

í m
ěs

ta

170

kultura

+ –

Mediální analýza 
10/2018–10/2019, hlavní závěry

5.464

44 %

 → celkem bylo za sledované období 
publikováno 5.464 příspěvků 
v hlavních CZ mediálních titulech 
(print, TV, radio)

 → 40 % příspěvků je 
věnováno kultuře

 → pozitivní výstupy 
mají na veřejnost 
menší dopad než ty 
negativní

 → pozitivní články se daří publikovat 
primárně v lokálních médiích, 
především pak v Plzeňském deníku 
(44 % ze všech mediálních výstupů)

 → mediální obraz Plzně je velmi příznivý, 
68 % příspěvků vyznělo pozitivně



+ –

4.0

styl
 → v České televizi vyznělo 

negativně nebo spíše negativně 
18 % všech výstupů, především 
dopravní omezení, potíže 
strojírenských podniků a životní 
prostředí)

 → relativně málo se objevují 
témata jako je architektura, 
životní styl, sociální služby 
a vysoké školství

 → sledujeme malý dosah 
v celostátních médiích

 → zcela chybí preferovaná 
témata jako jsou inovace, 
průmysl 4.0, ekonomika 
a podnikání

 → analýza ukazuje 
nezastupitelnou roli kultury jako 
hlavního reprezentanta města
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Odbor prezentace a marketingu

OPM MMP realizuje komplexní marketingové kampaně pro konkrétní 
projekty města s využitím mixu reklamních nástrojů zaměřených 
na konkrétní cílové skupiny. Do mixu aktivit patří i PR aktivity, které 
můžeme zařadit mezi strategické a marketingové. Témata jsou tvořena 
a budována na základě marketingových plánů, dle cílové skupiny 
daného plánu se vybírají relevantní média a hledají se podpůrné 
způsoby, jak požadované téma dostat do povědomí a nastolit jej jako 
námět, kterému je věnována pozornost.

PR aktivity je možné podpořit formou mediálních partnerství, 
barterových spoluprací, nákupu inzertního prostoru nebo prostoru 
pro PR články (placené články on-line i v tisku zaměřené na konkrétní 
téma a cílovou skupinu s výběrem konkrétního média dle cílové 
skupiny). 

Pro komunikaci strategického obsahu mohou sloužit projektové weby 
či profily na sociálních sítích – stránky ke konkrétním projektům, profily 
na sociálních sítích pro podporu konkrétních projektů či komunitní 
profily (např. Plzeň2015, Slavnosti svobody apod.)

Jak bylo výše uvedeno, OPM MMP realizuje komplexní marketingové 
kampaně. Mimo strategické PR je OPM dále:

 →  garantem správné implementace jednotného vizuálního stylu – 
odpovídá tedy za vizuální stránku komunikace města jak v tištěných, 
tak on-line materiálech, jednotný styl je komunikačním nástrojem 
sjednocujícím veškerou vizuální komunikaci města. 

 →  budovatelem vztahů s významnými podniky, Západočeskou 
univerzitou v Plzni a Lékařskou fakultou UK v Plzni, odbornými 
sdruženími, Plzeňským krajem aj. 

 →  organizátorem eventů – prezentačních akcí města pro širokou 
veřejnost i konkrétní cílové skupiny pořádané s cílem podpořit vztah 
s veřejností a posílit pozitivní image města ve vztahu k jeho historii, 
současnému dění či rozvojovým projektům. 

 →  podporovatelem participativních procesů – marketingová podpora 
procesů zapojování veřejnosti (speciálně s důrazem na nové metody 
oslovení veřejnosti, které si takovou podporou vyžadují).
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Příspěvkové organizace města a jeho obchodní společnosti mají své 
vlastní PR i marketingové aktivity, které by měly být v souladu s vizí 
města. V přímé vazbě na marketingovou strategii města musí být 
aktivity těchto organizací:

Plzeň – TURISMUS, p.o.
Marketing a PR se zaměřením na konkrétní cílovou skupinu návštěvníků 
a turistů. Marketingové aktivity této organizace by měly být řízeny 
vlastní obchodní marketingovou strategií, vycházející z marketingové 
vize města, ale reagující na aktuální situaci v cestovním ruchu.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o.
Komunikace zpracovávání témat z oblasti realizace strategických 
záměrů města, řešení konkrétních projektů. Komunikace probíhá 
v návaznosti a ve spolupráci s TO KP a OPM MMP.

Správa informačních technologií města Plzně, p.o.
Správa informačních technologií města Plzně se zaměřuje na technologické 
inovace podporující rozvoj chytrého města. Díky dlouhodobé zkušenosti 
využívá moderních technologií k usnadňování každodenního života 
obyvatel města i jeho zaměstnanců. Všechny její projekty podporují 
strategii Smart City, kterou městská správa úspěšně realizuje. Soustavně 
tak vytváří město, jež patří svou infrastrukturou a systematickým 
přístupem k technologickým řešením k nejpokročilejším v zemi. Správa 
informačních technologií je rovněž garantem Call centra, které poskytuje 
komplexní péči klientům prostřednictvím telefonních linek města.

Příklady aplikací:

HOSPODÁŘSTVÍ
Síť internetu věcí
Jako první město v České republice zprovoznila SITmP vlastní síť 
internetu věcí fungující na otevřené platformě LoRaWAN. Pomocí této 
sítě lze zajistit připojení a komunikaci senzorových jednotek z lokalit, 
ve kterých není dostupná jiná vhodná přístupová technologie nebo 
el. napájení, a následně umožnit zpracování dat zaslaných senzory.

MOBILITA
Vizualizace intenzity dopravy
Projekt vizualizace intenzity dopravy je nástrojem pro koordinaci 
plánovaných staveb – zobrazuje zatížení jednotlivých plzeňských 
komunikací ve vztahu k dopravním omezením vyvolaných stavební 
činností.

SPRÁVA
Chatbot
Chatbot je virtuální pomocník připravený 24 hodin denně poradit 
s vyřízením nejčastějších situací, s nimiž míří občan na plzeňské úřady.
Klikací rozpočet města
Pomocí tzv. klikacího rozpočtu je veřejnosti zpřístupněno, jak město 
hospodaří.
Elektronické vyřízení povolení pro předzahrádku
Pomocí moderních technologií je zjednodušen proces vyřízení povolení 
pro předzahrádku. Je rychlejší a jednodušší.



Open data
Skrze otevřená data jsou veřejnosti poskytovány údaje o provozu, 
chodu, fungování města a jeho organizací v dostupných formátech 
pro další zpracování.
Tichá linka
Díky Tiché lince si lidé se sluchovým postižením mohou na úřadě 
důstojně vyřídit vše, co potřebují.
TutaPlzeň
Prostřednictvím webových stránek poskytuje TutaPlzeň občanům, 
návštěvníkům a podnikatelům v graficky srozumitelné podobě 
informace o tom, jak se v Plzni žije.
PlzniTo
Skrze aplikaci PlzniTo může kdokoliv snadno nahlásit závadu ve veřejném 
prostoru. Na odstranění závady se začne co nejrychleji pracovat.
Elektronický Portál Občana EPO
Elektronický portál občana je nástroj, který umožňuje elektronické 
podání na úřadě, tedy zjednodušuje občanům vyřizování úředních 
záležitostí.

ŽIVOT VE MĚSTĚ
ParkSimply Plzeň
Nákup a administrace platby parkovacího poplatku v mobilním telefonu.
Plzeň součástí aplikace Záchranka
Plzeň je součástí oblíbené aplikace Záchranka. O krizových situacích 
dává občanům vědět tak rychle, jak jen je to možné.
Mobilní aplikace FC Viktoria Plzeň
Aplikace nabízí nejčerstvější aktuality z klubu, informace o hráčích, 
zápasech, statistiky, propojení s Plzeňskou vstupenkou nebo navigací 
na stadionu.

Bezpečnost dětí – opatření na ZŠ
Díky čtečce čipových karet svázané se jménem a speciální aplikací 
je proces vyzvedávání dětí v družinách bezpečnější a přehlednější.
Free Wi-Fi
Plzeňanům a turistům je zdarma k dispozici wifi konektivita. Připojení 
je možné v relaxačních zónách, na úřadech nebo sportovištích.
Realitní portál města
Aplikace upozorňuje na nájem bytů a prodej realit v majetku města.
Odchyt zvířat
Aplikace upozorňuje na odchycená zvířata na území Plzně.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Satelitní analýza plzeňského ovzduší II.
SIT vlastní analýzy satelitních dat města Plzně, které pracují 
s pohledem na teplotu, zeleň a vodu. Tento projekt se věnuje kvalitě 
ovzduší.
Plzeň – analýza satelitních snímků
SIT vlastní analýzy satelitních dat města Plzně, které pracují 
s pohledem na teplotu, zeleň a vodu. Tento projekt je zaměřen 
na teplotní klima ve městě.
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Marketing ve veřejném 
prostoru (OOH)

„Out of Home“ neboli OOH zahrnuje veškeré dostupné plochy, se 
kterými se cílová skupina setká mimo svůj domov. Mezi nejběžnější 
formáty zcela jistě patří billboardy, CLV, plakáty nebo i plochy uvnitř 
budov a dopravních prostředků. 

Mezi největší výhody formátů OOH patří především jejich dobrá 
viditelnost a opakovaný zásah při umístění do míst, kde se vyskytuje 
cílová skupina. Jednoznačnou výhodou je pak možnost umístění 
a tvorba kampaní na velkých územích, stupňování kampaně a vytvoření 
viditelnosti ve veřejném prostoru při volbě vhodné kombinace ploch. 

Nevýhodou takových ploch je konkurenční boj ve vizuálně zahlceném 
veřejném prostoru a krátká doba na předání informace. Také 
nemůžeme ovlivnit, v jaké vizuální společnosti se naše komunikace 
objeví. Špatným plánováním nebo náhodou se může naše plocha 
ocitnout mimo dostupnou zónu – například výlep na zastávce veřejné 
dopravy, kde aktuálně probíhá rekonstrukce a doprava je přechodně 
odkloněna jinam. Největší nevýhodou je zcela jistě nejednotný systém 
měření dopadu kampaně, především pokud bude prezentace probíhat 
pouze v malém počtu ploch. 

BrandCloud.pro — Město Plzeň — Grafický manuál 85

Vzory propagačních tiskovin a ploch — Konkrétní tiskoviny

Konkrétní tiskoviny – Ukázky

BrandCloud.pro — Město Plzeň — Grafický manuál 85

Vzory propagačních tiskovin a ploch — Konkrétní tiskoviny

Konkrétní tiskoviny – Ukázky



Produkční chyby

1. Špatně zvolené plochy

Nákup ploch je disciplína, která vyžaduje dobrý přehled o dostupných 
plochách v lokalitě a podobě veřejného prostoru v místě s reklamou. 
Na fotografiích, které dodává poskytovatel ploch, není často zachycen 
celý kontext prostoru – např. vidíme náš billboard, ale to, že za ním již 
mimo fotografii stojí megaboard, který jej velikostí zcela upozaďuje, již 
nevidíme. Velice dobře nám v případě nejasnosti a neznalosti prostředí 
mohou pomoci nástroje jako je Street View od Google, kde si můžeme 
celý prostor prohlédnout on-line. 

Častým jevem je nákup sítí ploch nebo nákup ploch přes mediální 
agenturu. Mediální agentura je výhodná ve chvíli, kdy nakupuji opravdu 
velké množství ploch a požadavek je relativně banální, tedy například 
být vidět v určité lokalitě. V případě, že je mé cílení detailní a je třeba 
nakoupit plochy v menších počtech, je vždy lepší varianta plochy 
vybrat konkrétně a od přímého poskytovatele ploch.

2. Obsah nerespektující danou plochu

Tisková data pro výrobu a následně výlep jsou dodávány od grafického 
designera nebo studia. Chybou je, pokud nedojde ke kvalitnímu propojení 
mezi produkcí a dodavatelem grafického výstupu. Vždy je nutné zaslat 
nejen požadavek na konkrétní rozměr/plochu, ale také specifikaci, jak 
taková plocha funguje a kde se nachází. Můžeme uvažovat určitou 
posloupnost funkce ve formátech OOH. U billboardů cílíme primárně 
na řidiče v projíždějících autech nebo cestující ve veřejné dopravě. 

Zde je nutné si uvědomit, že možnost vnímat obsah je jen v řádu 
jednotek sekund, a proto volíme zásadní sdělení a vizuál, který se 
lehce zapamatuje a vše se propojí, pokud podobný vizuál a informaci 
vnímáme na jiném místě. Od billboardů přejdeme k menšímu formátu, 
například samolepkám na zastávkách veřejné dopravy, kde má cílová 
skupina řádově několik minut a je tedy možné umístit informaci 
obsáhlejší, v případě akce například hlavní body programu. Do ještě 
většího detailu je možné jít v printové reklamě, vše je vždy závislé 
na charakteru sdělení, které komunikujeme, a formátu, který máme 
k dispozici. 

3. Strategie a technika

Při nákupu ploch je vždy nutné pracovat s plným vědomím toho, 
v jakém období se nacházíme a jaké jsou zvyklosti cílové skupiny. 
Jako příklad můžeme uvést CLV plochy, které patří mezi prémiové 
a dražší plochy. Jejich největší výhodou je prosvětlení plochy, a tím 
i výborná viditelnost pro cílovou skupinu. V letních měsících však 
tuto svou zásadní výhodu využívají minimálně a přes den se z ploch 
stávají statické velkoformátové plakáty. Důležitá je také dobře 
volená barevnost, a to vzhledem k okolní přírodě. V letních měsících 
bude nejspíš lépe fungovat černobílá kombinace, zatímco v zimních 
měsících by zapadla do šedi města. Z hlediska přípravy tiskových 
dat je pro grafického designéra důležitá informace, jak se bude 
materiál tisknout a zda jde o plochu prosvětlovací či jinou. V případě 
prosvětlovací plochy dochází k zatmavování celého vizuálu. 
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Etické chyby

1. Vizuální smog

Problematika vizuálního smogu je společná pro většinu měst. Plzeň 
se s podporou občanských aktivit na regulaci vizuálního smogu 
hlásí k hledání cesty, jak regulovat reklamu na území města a vrátit 
veřejnému prostoru jeho primární funkci a kultivovaný vzhled. Je nutné 
konstatovat, že hlavním inzerentem, především v historickém jádru 
města, je město samo, a tedy samo město musí být průkopníkem 
čištění veřejného prostoru od balastu a navracení kultivovanosti 
a městského charakteru. Je zcela nezbytné, aby město, městské 
organizace, podporované kulturní a jiné subjekty nezaplevelovaly 
historické centrum města a další místa v Plzni dočasnou reklamou 
na různorodých mobilních nosičích. Město nesmí být ten, kdo takové 
plochy nakupuje, zřizuje a provozuje. Řešení problému nedostupnosti 
ploch je v systémové změně. Teprve pokud se podaří tuto činnost 
vymýtit z města a městských organizací, je možné uvažovat o regulaci 
směrem k soukromému sektoru. Aktuálně město spouští první manuál 
pro regulaci a zamezení tvorby vizuálního smogu ve městě.

2. Nelegální plochy

Město, městské organizace, podporované kulturní a jiné subjekty 
jsou vizitkou každého města a určujícím faktorem toho, co je možné 
a přípustné. Výše zmíněné organizace si z hlediska reputace nemohou 
dovolit využívání nelegálních výlepových ploch, mezi které můžeme 
zahrnout billboardové plochy zakázané zákonem od 1. 9. 2017, nelegální 
plakátovací výlepy mimo plakátovací místa, nelegálně napínané 
bannerové poutače na mosty nebo zábradlí a další plochy. Vždy 
musí být jistota, že nakupovaná plocha je zcela legální. V případě 
nerespektování tohoto bodu se vystavuje organizace nebezpečí 
reputační ztráty a argumentační tísně. 

3. Dodavatelé se špatnou pověstí

Prostředí reklamy je prostředí maximálně tržní s čistou orientací 
na zisk. Tak je k tomu třeba přistupovat. Naopak město má být 
držitelem hodnot a zajišťovatelem maximálně kvalitního a funkčního 
prostředí pro své obyvatele a návštěvníky. Město operuje s veřejnými 
prostředky, a je tudíž nezbytné, aby se i zadáváním zakázek a nákupem 
prezentačních ploch kultivovalo městské prostředí. Vždy by mělo být 
jasné, jaké hodnoty zastává subjekt, u kterého nakupujeme mediální 
prostor a zda například provozuje nelegální nebo neetické reklamní 
nosiče. Velice nebezpečné je i zvýhodňování služeb pro město, a tím 
následné vytváření závazků. 
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On-line

Komunikace ve virtuálním prostředí je základní cestou, jak oslovit 
určitou cílovou skupinu a získat její pozornost. Nespornou výhodou 
on-line komunikace je možnost rychlé reakce, využívání interakce 
s cílovou skupinou, přesné cílení a měření. Důležitá je také změna 
vnímání a rozšiřování virtuálního prostoru, chytrá domácnost, 
komunikace s úřady, nákupy atd. Celá řada současných seniorů se již 
ve svém původním zaměstnání setkala s výpočetní technikou a její 
základy ovládají, stejně tak sociální sítě. Internet se postupně stal 
základním parametrem, který nás obklopuje podobně jako připojení 
k elektrické energii nebo dostupnost tekoucí vody. Již neřešíme datové 
přenosy a kvalitu připojení, protože se stává standardem být on-line 
v každém okamžiku. Internet, respektive on-line tok dat, prorůstá 
z čistě komunikačního nástroje do běžného života skrz internet věcí 
a v městské infrastruktuře můžeme vnímat smart řešení, jako jsou 
například inteligentní zastávky veřejné dopravy. 
Soustředíme se na on-line komunikaci a nejčastější nástroje nebo 
komunikační platformy:

→  webová prezentace
→  newsletter & e-mailová komunikace
→  Customer Care
→  sociální sítě
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Webová prezentace

Město Plzeň disponuje moderním a velice funkčním webem, který má 
dvě hlavní landing page – pro občana a pro turistu. Toto rozdělení 
pomáhá zpřehlednit obsáhlý objem informací dvěma základním 
cílovým skupinám široké veřejnosti, kterým web plzen.eu slouží. Každá 
z obsahových částí webu plzen.eu je navržena tak, aby v první řadě 
nabízela očekávatelný servis z hlediska své primární cílové skupiny. 
To je hlavním parametrem funkčního webu – dokonale si vydefinovat, 
pro koho je web určen a jaké jsou skutečné potřeby naší cílové 
skupiny, tedy co budou její zástupci na webu reálně hledat a co mohou 
potřebovat. Vznik webových stránek v rámci města by měl být vždy 
konzultován s OPM MMP, jelikož potřebný obsah se již možná objevuje 
na jiném webu a je třeba hledat primárně synergie a nevytvářet stále 
nové prezentace, které budou z globálního hlediska pro cílovou skupinu 
matoucí a komplikující orientaci.

Struktura a obsah webových stránek musí být aktualizovány 
na základě SEO (optimalizace pro vyhledávače) a na základě 
prioritních agend, důležitých pro obyvatele města, popřípadě 
další cílové skupiny.
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Procesy: 
Správcem webových stránek plzen.eu je tiskové oddělení KP, které 
řeší obsah stránek určených široké veřejnosti. Obsah sekce Turista 
je ve správě příspěvkové organizace Plzeň Turismus p.o.

Garantem technické struktury webu a její optimalizace je SITmP, která 
též sleduje aktuální trendy v oblasti webových prezentací a doporučuje 
případné úpravy. SIT mP tvoří další potřebné aplikace, které dále 
rozvíjejí služby města Plzně v on-line prostředí.

Vizuální podoba webových stránek musí být konzultována s OPM MMP, 
coby garantem vizuálního stylu města. 

Agendy města představují obrovské množství informací, které 
nelze uspokojivě strukturovat bez vzniku tzv. tematických webů, 
odnoží plzen.eu, které se věnují konkrétní problematice a na jejichž 
správě se podílí odborný útvar, který agendu v prostředí města řeší. 
U těchto tematických webů je role TO KP a OPM MMP spíše v rovině 
supervizorské a poradní.

Paralelou je i správa webových stránek příspěvkových organizací 
města s agendami, které patří mezi základní služby města:

 → Správa informačních technologií města Plzně p.o.
 → Správa veřejného statku města Plzně p.o. 
 → Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o. 
 → Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o.

Webové prezentace všech organizací města či organizací městem 
založených musí na homepage prezentovat příslušnost k městu 
umístěním loga města. Použití loga je nezbytné konzultovat s OPM 
MMP.

Své tematické stránky mohou mít významné projekty, agendy či akce 
města. Správcem je odborný útvar, který za konkrétní agendu či akci 
zodpovídá.

Tradiční tematické portály města:

 → socialnisluzby.plzen.eu
 → bezpecnaplzen.eu
 → plzenskeskoly.eu

Vizuální podoba těchto webů ale musí vždy zůstat propojena 
s jednotným vizuálním stylem města, aby na první pohled bylo patrné, 
že se jedná o agendu, kterou město zajišťuje prostřednictvím svých 
útvarů či organizací.
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Specifickým tématem je kalendář akcí na webu plzen.eu, který pracuje 
s dynamickými daty. V současnosti jsou akce v oblasti kultury a sportu 
prezentovány v odpovídajících záložkách na home page plzen.eu, 
žádoucí je propojení do jednoho přehledného kalendáře akcí, který bude 
sloužit jak veřejnosti, tak pořadatelům akcí. Takový portál může čerpat 
dynamická data z portálů, které se zabývají prodejem vstupenek, ale 
zároveň musí existovat i možnost redakčně ho upravovat a doplňovat 
akce volnočasové, kde se neplatí vstupné. Garantem obsahu by mělo 
být OPM MMP ve spolupráci s Odborem kultury MMP a Odborem 
sportu, garantem technického řešení SITmP.

Tematické weby k akcím města:

 → slavnostisvobody.cz/spravuje OPM MMP
 → microsite Po stopách osvobození/spravuje OPM

Speciální tematický portál může vzniknout na základě aktuální potřeby 
přehledně soustředit informace k významné události či krizové situaci 
na jednom místě:

 → koronavirus.plzen.eu

Webové prezentace městských obvodů podléhají stejným pravidlům 
jako tematické weby – zakládání či úpravy webových prezentací je 
nutné vždy konzultovat s TO KP a OPM MMP, které spolu se SITmP 
dohlédnou na jednotnost vizuální i obsahovou, případně zajistí 
propagaci těchto nových stránek ve spolupráci s jejich odbornými 
garanty. 

Pro koordinaci prezentace města v prostředí internetu se schází 
pracovní skupina pod vedením správce webu plzen.eu se zástupci 
všech dalších zúčastněných útvarů.
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Newsletter

Newsletter a hromadný mailing jsou zavedeným nástrojem pro on-line 
komunikaci, a to jak s interním, tak externím prostředím. Mailing může 
téměř nahradit veškeré tištěné materiály a stát se primárním zdrojem 
informací. V případě, že chceme informace škálovat, můžeme tvořit 
tematické mailingy a nechat odběratele vybírat, jaké novinky chce 
odebírat – může to být například „Hlavní newsletter“ a pak novinky 
z kultury, sportu, životního prostředí atd. Dílčí mailingy mohou mít jinou 
formu než newsletter, například se může jednat o zpracované jedno 
aktuální téma. 

Hlavním cílem mailingu je předat informace – toho docílíme nejlépe tak, 
že strategický obsah a praktické informace doplníme o volnočasová 
témata, seriály nebo představení známých osobností. Mezi hlavní 
principy a pravidla pro funkční mailing zcela jistě patří:

1.  Pravidelnost – mailing musí odcházet v pravidelném rytmu, který 
se musí za všech okolností zachovávat. Adresát si zvyká a dosah 
mailingu roste s jeho opakováním v očekávatelných časech.

2.  Jednotnost – mailing musí plně respektovat vizuální identitu 
města a tonalitu.

3.  Pestrost – obsah kombinujeme, plánujeme, myslíme na menší 
sociální skupiny. Ukázku složení newsletteru uvádíme v kapitole 
Interní komunikace. Podobný princip lze zcela jistě aplikovat i zde.

4.  Osobní přístup – mailing je určitá forma sociální komunikace, 
uvažujeme o něm jako o osobním e-mailu pro každého jednoho 
adresáta. Podle toho volíme i formulace.

5.  Dostupnost – přihlášení k mailingu je možné přes oficiální web 
města. Pokud bude možné odebírat novinky dle konkrétních témat, 
je web místo, kde bych měl mít možnost administrace, stejně jako 
stažení si starých mailingů například v pdf.



Customer Care obecně a on-line

Customer Care neboli péče o zákazníka je důležitý on-line nástroj 
pro přímou komunikaci a především pro získávání zpětné vazby. Obecně 
je nutné, aby byl jednoduše dohledatelný návod, jak je možné MMP 
a složky městského aparátu aktivně oslovovat s konkrétními dotazy. 
Můžeme ale očekávat, že většinu běžných dotazů budou lidé řešit 
on-line na našich profilech v rámci sociálních sítí, případně v aplikaci 
Customer Care na webu. 

a. Customer care v e-mailu

E-mailové oslovení města je vysoce pravděpodobné v rozsáhlejších 
problematikách a u starších jedinců. U této formy komunikace 
se předpokládá, že přijde odpověď okamžitě, obecně můžeme 
uvažovat o odpovědi do 24 hodin. Na obecné e-mailové adresy, kde 
předpokládáme využívání z řad veřejnosti ke kladení dotazů, je vhodné 
nastavit automatickou odpověď, která přijde okamžitě a bude pisatele 
informovat o další postupu. 

b. Customer Care na sociálních sítích

Péče o zákazníka probíhá v rámci „sociálního kontaktu“ také 
na sociálních sítích. Zde, stejně jako v následujícím případě, je nutné 
odpovídat na přímé zprávy a dotazy v řádu jednotek minut – tedy 
v souladu s tím, jak uživatel sociální sítě nebo webu funguje. Jsem 
na síti, řeším dotaz, ptám se = musím dostat on-line odpověď. 

Jde o rychlost a otevřenost, není nutné vždy plně odpovědět, zcela 
jistě můžeme tazatele požádat o trpělivost, e-mailovou komunikaci 
nebo odkázat na konkrétní odbor či oddělení. Vždy ale musí proběhnout 
základní otevřená, přátelská a proaktivní reakce. V duchu komunikace 
na sociálních sítích musíme neustále pracovat s textem – základní 
snahou musí být odpovědět lidsky. 

c. Customer Care na webu

Nástrojem Customer Care pro webové prostředí je například webová 
aplikace Intercom, která nám umožní komunikovat s návštěvníkem naší 
webové stránky, a to formou živého chatu nebo například robotického 
rozhovoru. Pokud máme takový nástroj aplikován na našem webu, je 
nezbytné, aby pro každou dobu, kdy je tento nástroj on-line, proběhla 
odpověď na každý dotaz v řádu jednotek minut. Nefunkční nástroj 
ohrožuje naši reputaci.



188

Sociální sítě

Sociální sítě zastávají aktuálně pozici primárního komunikačního 
nástroje u většiny populace, a to jak pro komunikaci uživatelů 
navzájem, tak jako místo pro získávání informací a trávení volného 
času. Sociální sítě už prorostly do všech sfér lidských činností, 
prostředí se vysoce profesionalizovalo a obsahově zahltilo. Funkční 
komunikace na sociálních sítích s sebou nese nutnost neustálého 
dohledu, aktualizace a schopnosti adekvátně reagovat. 

a. Volba sítí a jejich funkce

Výše je uvedeno, že prostor sociálních sítí je zahlcen. Platí to jak 
pro množství obsahu, tak i pro množství profilů a stránek. Zakladní 
portfolio profilů pro komunikaci se širokou veřejností má město kvalitně 
pokryto – patří sem Facebook, Instagram a YouTube, kde oficiální 
profily města pod názvem plzen.eu spravuje TO KP.

Informace, určené pro širokou veřejnost, mají být primárně odbaveny 
na těchto oficiálních profilech města. Tyto profily by měly být 
spravovány tak, aby budovaly co nejširší síť sledovatelů a bylo 
je možné využívat i pro komunikaci aktuálních opatření v oblasti 
dopravy či pro krizovou komunikaci. Veřejnost musí tyto profily vnímat 
jako důvěryhodné a informačně hodnotné komunikační nástroje 
města, prezentující jeho oficiální postoje, neboť dosah sociálních sítí 
v současnosti přesahuje dosah všech ostatních místních médií a jejich 
význam umocňuje i možnost přímého informování aktuálních sdělení, 
které nesnesou odkladu.

Profil na sociálních sítích je obrazem jeho správce – proto musí být jeho 
obsah v souladu se strategií města a jeho cíli. Oficiální profily města 
musí sledovat mimo aktuálních témat i dlouhodobé cíle a budovat 
obraz města v kontextu jeho vize.

Cílovou skupinu můžeme charakterizovat jako širokou veřejnost 
a obyvatelé města aktivní na sociálních sítích.

Jelikož není možné zasáhnout tak širokou cílovou skupinu, je nutné 
pracovat s tímto faktem a snažit se udržet komunikaci v rovině 
praktické, profesionální a oficiální tak, aby přílišný fokus na určitou 
cílovou skupinu neznamenal ztrátu jiných. Oficiální profily nejsou 
určeny k úzkoprofilové komunikaci pro specifickou cílovou skupinu, 
k tomu slouží tématické profily.
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Takto přemýšlíme především u masově používaných sociálních sítích. 
U nových sociálních sítí je vždy nutné znát jejich primární uživatele 
a těm lze obsah přizpůsobit – například TikTok.

Specifickou sociální sítí je Twitter, který je využíván primárně 
politickými reprezentanty, business sférou a novináři. Často je brán 
i jako primární komunikační nástroj a zdroj informací. Twitter je 
vhodným kanálem pro popularizaci témat města mimo regionální 
„mediální rybník“. Twitter je nástroj pro zlepšení image města 
v nadregionálních médiích a je vhodné jej využívat též v angličtině 
a soustředit se na komunikaci odborných a důležitých témat.

Zájem o sledování sociálních sítí města podpoří unikátnost, rychlost 
poskytnuté informace a kreativita formátu příspěvků – tu mohou 
budovat například informace o aktuální dopravní situaci ve městě, 
uzavírce, určité neznámé službě města či jiné informace, které nelze 
jinde takto koncentrovaně najít.

Rychlost Věrohodnost Kreativita Přínos

Hlavní atributy postu

Co ovlivňuje komunikaci na sociálních sítích?

Strategický 
plán

Marketingová 
strategie

Strategie pro 
sociální sítě
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Profily plzen.eu jsou zároveň velmi zranitelné, neboť musí často 
komunikovat informace, které veřejnost netěší – komplikace v dopravě, 
úřední opatření apod. Negativní reakce jsou ale zároveň i přínosem, 
neboť šiří informace dál po síti těch sledovatelů, kteří na příspěvky 
reagují. Zveřejnění příspěvku je začátek – reakce jsou cenným zdrojem 
informací o pocitech cílové skupiny, prostorem pro širší vysvětlení 
tématu.

Tematické profily na sociální síti Facebook
V prostředí města se jedná především o profily, které se vztahují 
k určité komunitě, akci, události či tématu. Jejich význam je nejen 
informační, ale marketingový – budují vztah k určitému tématu, mají 
možnost větší interakce s konkrétní cílovou skupinou a podle toho je 
nutné specifikovat obsah příspěvků „na míru“ konkrétní cílové skupiny.

Příklady:

 → Profil Plzen2015
V rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 vznikl profil 
Plzeň2015, který i v současnosti sleduje více než 25 tisíc uživatelů. 
Profil spravuje OPM a tvoří jeho obsah na základě témat, která souvisejí 
s obsahem projektu Evropské hlavní město kultury 2015: kultura, umění, 
sociální a ekologická oblast, veřejný prostor, urbanismus, vzdělávání, 
kreativní průmysly ad.
Charakteristika cílové skupiny: aktivní, vzdělaný obyvatel města se 
zájmem o výše zmíněná témata, veřejný prostor a kulturní dění.
 

 → Profil Slavnosti svobody
Celoročně se věnuje tématům z oblasti historie, osvobození západních 
Čech, činnosti klubů vojenské historie, zajímavostem z oblasti military. 
V době konání Slavností svobody slouží ke streamování programu, 
aktuálnímu informačnímu servisu. 
Charakteristika cílové skupiny: veřejnost zajímající se o historii, 
fanoušci Slavností svobody, kluby vojenské historie s přesahem i mimo 
ČR, zejména v USA a Belgii.
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Profil Sportmanie Plzeň – projektový profil události
Charakteristika cílové skupiny: rodiny s dětmi, sportovně aktivní 
veřejnost

Profil Centrum robotiky – propaguje aktivity Centra robotiky, akce 
a události, projekty v oblasti technologií
Charakteristika cílové skupiny: rodiny s dětmi, veřejnost se zájmem 
o technologie

VisitPlzen – tematický profil pro podporu cestovního ruchu
Vhodnou kombinací obsahu tematických profilů a hlavního profilu 
plzen.eu lze zasáhnout většinu obyvatel města aktivní na sociálních 
sítích a budovat tak image otevřeného, komunikujícího města.

Příležitostí pro posílení informovanosti obyvatel a jejich participaci 
na rozvoji města může být nový facebookový profil, který bude 
spravovat přímo Útvar koncepce a rozvoje. Vytvořil by prostor pro 
diskuzi nad tématy rozvojových projektů města, problematikou 
kvality veřejného prostoru a zeleně ve městě. Vedle role informační, 
by plnil i roli vzdělávací, mohl by pracovat s příklady dobré praxe 
a inspirace z jiných měst a působit tak na komunitu lidí, kterou podobná 
problematika zajímá

Efekt „virálního šíření“ informací
Kvalitní správa sociálních sítí přispívá k šíření žádoucích informací 
do prostředí všech cílových skupin. V dlouhodobém výhledu podporuje 
posilování integrity místní komunity a upevnění pozitivního vztahu 
s městem.

Externí profily na sociálních sítích se vztahem k městu Plzeň
Jsou jimi například Plzeňáci, krimiPlzeň, Plzeňská drbna. Tyto profily je 
nezbytné průběžně sledovat, vyhledávat témata, která zde rezonují, 
reagovat na ně v příspěvcích na profilech města. Dosahy těchto profilů 
násobně převyšují dosahy ostatních místních médií.

Vliv na vnímání obrazu města v prostředí sociálních sítí mají samozřejmě 
i osobní profily zástupců politického vedení města. Při tvorbě obsahu by 
jejich správci měli postupovat s respektem k vlivu osobních příspěvků 
na celkovou image města.
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b. Filozofie a sociální sítě

Sociální síť je a musí být za každých okolností sociální – tedy osobní, 
přímá, kamarádská, přátelská. Sociální síť je dalším druhem sociálního 
kontaktu člověka s jiným člověkem, a to i v případě, že se na jedné 
straně jedná o instituci. Komunikace musí být postavena na reálných 
lidech, i když je anonymní. Texty publikujeme v první osobě množného 
čísla, obsah formulujeme tak, jako by se jednalo o rozhovor dvou přátel, 
opouštíme složité konstrukce a v publikovaných vizuálních formátech 
nezapomínáme ukazovat primárně lidi. Sociální síť nesmí být pouhou 
nástěnkou, je to reálný produkt, který vyžaduje péči, strategické řízení 
obsahu a pochopení, na jakých principech funguje.

c. Kreativní formáty obsahu

Kreativní formáty obsahu definujeme u sociálních sítí, protože právě zde 
budou využívány nejčastěji. Zcela jistě ale mají své místo v on-line i off-line 
komunikaci obecně. Základní formáty obsahu, které blíže popíšeme. 

 → grafický design
 → copywriting
 → foto obsah
 → video obsah
 → live streaming
 → audio obsah
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Grafický design
Vizuální komunikace města je detailně popsána v rámci tématu 
Jednotná vizuální identita. Své místo má i v on-line nástrojích. 
Propojuje jednotlivé nástroje, podporuje značku a posiluje obsah 
jednotlivých příspěvků. Kvalitní grafické zpracování postů na sociálních 
sítích, stejně jako provedení webových stránek, patří mezi hlavní 
výkladní skříně každé značky. 

Copywriting
Právě tonalita a charakter textu je důležitá složka jednotné komunikace 
města, v on-line prostředí o to zásadnější, že především sociální sítě 
vyvolávají okamžitou reakci. Je tedy nutné vážit slova pečlivě než 
kdekoliv jinde.

Foto obsah
Foto obsah není třeba zcela jasně specifikovat a omezovat – měl 
by se řídit aktuálním a konkrétním požadavkem. Oblast tvorby 
fotoobsahu často svádí k řešení svépomocí, protože přístroj na pořízení 
fotografií má každý ve své kapse. Pro oficiální komunikaci města by 
měl být vždy využíván fotomateriál profesionálně pořízený, unikátní 
a vytvořený s konkrétním zadáním. Toto platí především i pro komunikaci 
na sociálních sítích, kde je tlak na profesionální, kreativní, originální 
a aktuální fotografie asi ten největší. Neustálá recyklace základní 
série profesionálních a dokonale vyladěných, ale vlastně obecných, 
ilustrativních fotografií města je cesta, která nevede k vybudování 
přitažlivé a funkční značky. 

Bude-li navázána spolupráce s tvůrcem fotoobsahu například 
na sociální sítě, je třeba vždy definovat parametry pro postprodukci – 
ne vždy je nutné fotografie uměle ladit do až nerealistické krásy. 
Fotografie pak ztrácí autentičnost, která je v komunikaci na sociálních 
sítích potřeba. Na formátech OOH naopak potřebujeme co nejlepší 
a jasné fotografie, s kvalitní postprodukcí.
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Video obsah
Parametry video obsahu není nutné nějak striktně vymezovat, 
podobně jako u foto obsahu. Vždy je nutné hledat cestu k maximálně 
profesionálnímu obsahu, využívat tohoto média pro práci s „příběhem“. 
U sociálních sítí je video formát nutnou obsahovou složkou, pokud 
chceme mít naši komunikaci funkční a atraktivní pro cílovou skupinu. 

V případě video obsahu pro sociální sítě (Facebook příběh, Instastory, 
TikTok atd., běžné feedy) je často velký tlak na aktuálnost a rychlost 
tvorby obsahu a ne vždy je možné najmout profesionální tým – 
pro tento případ je nutné minimálně profesionalizovat naše domácí 
podmínky a mít k dispozici alespoň základní technické vybavení 
(externí mikrofon, ruční stabilizátor obrazu Gimbale a především 
kvalitní mobilní telefon – ideálně na úrovni nejvyšších řad Apple 
iPhone). Pro videa tvořená svépomocí je dobré definovat míru 
postprodukčních úprav, aby se přílišnou kreativou neztratila 
autentičnost obsahu.

U video obsahu tvořeného profesionální firmou jde vždy o kvalitně 
definované zadání, které bude obsahovat i uvažované využití videa – 
distribuční kanály pro video. To ovlivňuje například optimální délku videa.

Ucelené seriály je dobré vizuálně sladit využitím úvodní grafiky nebo 
vytvořením brandového packshotu, který se bude umisťovat na konec 
každého videa, čímž docílíme vizuálního sladění.

Live streaming – video
Živě vysílaná videa nabírají na důležitosti vzhledem k masivnímu 
přesunu dříve nemyslitelných aktivit do on-line prostředí. V agendě 
města to mohou být například:

 → živě vysílaná zasedání orgánů města
 → živě vysílané tiskové konference
 → veřejné prezentace nových projektů, záměrů a aktivit
 → pravidelné rozhovory s možností interakce
 → důležitá sdělení občanům města
 → prezentace aktuálních opatření reagujících na krizovou situaci
 → přenos kulturních a společenských událostí
 → prezentace veřejně nedostupných míst či aktivit atd.

Každý stream by měl být odbavován profesionální technikou a vizuálně 
vyladěn. Vždy je nutné definovat a připravit především:

 →  banner/animace upozorňující na připravované vysílání (využíváme 
při plánování streamu)

 →  úvodní znělku, animaci nebo grafiku (odlišení běžného videoobsahu 
od streamovaného obsahu)

 → branding pozadí pro mluvčí
 → vhodně zvolené prostředí, v němž probíhá stream
 →  graficky upravené titulky (označení mluvčích a další doprovodný text)
 → packshot neboli závěrečný screen (banner / animace)
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Live streaming lze odbavovat na sociálních sítích (YouTube, Facebook, 
Twich, Linkedin atd.). Tvorba video obsahu a streamovaného obsahu by 
neměla probíhat bez předchozího plánu na řazení obsahu do knihoven 
na jednotlivých profilech.
Důležité tedy je připravit pro uživatele přehledné místo – archiv, kam 
jsou videa umisťována. Důraz klademe na intuitivní řazení a rozdělování.
Pro realizaci streamu na více platformách zároveň je možné využít 
placené nástroje, které takovou funkci nabízejí a umožňují – je to 
například nástroj Restream.

Audio obsah
Audio obsah řešíme v případě, že se rozhodneme pro komunikaci 
některých témat přes podcastový formát nebo například realizací 
debatní místnosti na nové sociální síti Clubhouse. Právě sociální síť 
Clubhouse může být levnější a pružnější alternativnou pro on-line 
živé setkání s občany nad konkrétním tématem. Aktuální dosah sítě 
Clubhouse na veřejnost je ale minimální. Proto je zapotřebí sledovat její 
vývoj, stejně jako případný vznik jiných nových platforem.

Audio obsah je třeba tvořit především s důrazem na kvalitu zvuku 
a pokud se jedná o živý rozhovor, který probíhá a padá do historie, 
je třeba kvalitní postprodukce. Vizuální sladění je v tomto případě 
nahrazeno audio sladěním a podobně jako u videa, i zde je nutné 
vytvořit jednotící znělku na začátek i konec pořadu, doprovodné slovo, 
které bude posluchače informovat o názvu pořadu, představí mluvčí 
a bude informovat, kde bude možné po odvysílání nalézt další audio 
obsah nebo doplňující informace.

Sociální síť 
není nástěnka. 
Je to prostor 
pro budování 
vztahu.
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d. Agenda & Care

Správa sociálních sítí je reálná agenda, která zabere na úrovni města 
minimálně jeden úvazek. Zcela jistě je možné tuto agendu kombinovat 
s další kreativní činností, jako je tvorba foto a video obsahu. Jak bylo 
uvedeno, sociální síť je o lidském kontaktu – na prvním místě tedy musí 
být pečlivost a podpora takových kontaktů. Na většinu komentářů pod 
naším příspěvkem musí být reagováno, krátce, dlouze, argumentem, 
poděkováním, ale musí být reagováno. Náš „přítel“ nesmí mít pocit, 
že píše své příspěvky a komentáře do černé díry. Sociální síť musí být 
reálnou komunikační bránou do MMP pro každého.

e. Outsourcing

Na komunikaci a aktivity na sociálních sítích lze pohlížet jako na kritickou 
infrastrukturu města z hlediska komunikace. Podobně jako PR a tiskový 
odbor. Z hlediska možného outsourcingu by měla být komunikace přes 
sociální sítě v maximální míře držena v interním týmu a administrátoři 
by měli mít možnost se vzdělávat a prohlubovat své znalosti. Pro ujištění 
se, že naše komunikace neuhýbá špatným směrem, je vhodné periodicky 
realizovat audit naší komunikace, na který pozveme externí agenturu. Sociální síť 

je kritická 
a strategická 
infrastruktura.
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f. Sponzorované kampaně

Komunikace na sociálních sítích není v žádném případě virální 
prostředí, které nám přinese službu a hodnotu zdarma. Pohledem 
do interních metrik Facebooku rychle zjistíme, že pokud příspěvek 
není sponzorován, dostane se jen k malému zlomku našich vlastních 
fanoušků a k uživatelům sociální sítě mimo naši sociální bublinu se 
nedostane vůbec. 
V prostředí sociálních sítí, zejména Facebooku, využíváme sponzoring 
jednotlivých postů v našem klasickém feedu. Takový sponzoring probíhá 
pravidelně a neustále. Je tedy dobré mít měsíční budget, se kterým 
je možné aktivně nakládat a manipulovat. Zde je nutná autonomie 
správce sociálních sítí, protože potřebuje reagovat okamžitě. Případné 
schvalovací procesy zabíjí dopad investice. Tuto část sponzoringu je 
možné vybavovat interně.

Do druhé skupiny kampaní na sociálních sítích je možné zařadit 
kampaně výkonové, tedy kampaně, které nám mají přivést fanoušky 
a reakce mimo naši hlavní komunikaci. Probíhají paralelně k naší 
komunikaci a oslovují přesně specifikované publikum s přesně 
naformátovaným obsahem. Takové kampaně mohou být rámcově 
odsouhlaseny OPM MMP nebo TO KP a následně je mohou realizovat 
externí agentury, které disponují dostatečným know-how a především 
se problematikou zabývají neustále. U výkonových kampaní je takový 
fokus, znalost a neustálý update nezbytný a interně se totiž odbavuje 
velice složitě.
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Merchandising & 
prezentační předměty

Propagační předměty neboli merchandising tvoří nedílnou součást 
komunikačního setu. Jsou nutným artiklem v komunikaci směrem 
k návštěvníkům města, ale i jeho obyvatelům. Velice dobře fungují 
pro demonstraci sounáležitosti s městem nebo jako upomínka 
demonstrující, že město člověk navštívil. Rozlišujeme dva hlavní 
strategické směry pro merchandising, oba se mohou vzájemně 
doplňovat.

→  Posilování značky
→  Generování zisku

Kvalita a kreativita v oblasti propagačních předmětů je často 
upozaděna, ač právě tyto dva parametry tvoří základní odlišnost 
a vyvolávají poptávku. Právě nápadité, originální a kvalitní propagační 
předměty učiní tu správnou službu – účastníci konference ještě několik 
měsíců po konci konference využívají předměty, které obdrželi jako 
dárek. Propagační předmět splnil svou funkci.



Hodnoty

Jedním z témat ze schváleného strategického plánu města je ekologie 
a podpora ekologických řešení a aktivit. Na první pohled můžeme mít 
pocit, že se ekologie má řešit pouze na úrovni problematiky zadržování 
vody v krajině nebo třídění odpadu, ale ekologický přístup je nutné 
aplikovat právě i v oblastech, jako je komunikace a marketing, tedy 
například právě merchandising nebo produkce tiskovin jsou témata 
vhodná pro toto uvažování. Komunikace kolekce nových udržitelných 
propagačních předmětů města může být navíc výrazná konkurenční 
výhoda. V rámci ekologie je nutné dobře zvážit výrobu jednorázových 
nebo málo kvalitních propagačních předmětů. Ekologie se promítá také 
do množství objednávek, do vzdálenosti, z níž k nám předměty putují, 
ale také do zvolených materiálů, z nichž jsou tyto předměty vyrobeny.

Funkčnost

Naplnění poslání propagačního předmětu začíná ve chvíli, kdy jej 
darujeme nebo jinak distribuujeme. Po celou dobu, kdy je takovýto 
předmět používán, reprezentuje město a podává o něm svědectví. 
Vždy usilujeme o to, aby byl propagační předmět funkční a také 
využitelný. Při rozhodování stačí jednoduchá odpověď na otázku, 
pokud bych tohle dostal, jak bych s tím naložil? Přemýšlíme vždy 
v kontextu dnešní doby a především tak, aby to fungovalo 
pro většinu obyvatel. Náš primární přístup začíná myšlenkou, 
že zakoupený propagační předmět musí přinést především.
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Originalita

Továrny v Asii produkují stovky totožných předmětů, které v různých 
úpravách a verzích nalezneme v každém katalogu reklamní agentury 
nebo jiného dodavatele. Řada z nich je kvalitní produkt, jenž může velice 
dobře sloužit, ale vždy je nutné kvalitní zhodnocení. Ve městě, které se 
vydává cestou chytrých řešení, podporuje výzkumná centra a průmysl 
4.0, by byla nevyužitá šance nechat vyrobit levné reklamní propisky 
s pouhým potiskem loga. V oblasti originality se nabízí:

→  zapojení studentů FDULS ZČU, a to v jak v oblasti samotných 
předmětů, tak v oblasti grafického designu na propagačních 
předmětech a obalového designu

→  zapojení mladých designérských firem, které sdružuje například 
kreativní zóna DEPO2015

→  zapojení lokálních firem se schopností místní produkce

Kolekce

Cesta vlastním vývojem a vymýšlením propagačních předmětů 
může být relativně náročná na čas a výroba nemusí být dostatečně 
flexibilní. Možná cesta je vytvořit kolekce, ucelené a doplňující se, které 
budou postupně obohacovat a částečně nahrazovat běžnou produkci 
propagačních předmětů od velkovýrobců. 
Kolekce jsou také vhodné z hlediska zásahu určité cílové skupiny – 
respektive skupin, k nimž chce město promlouvat. Můžeme vytvořit 
kvalitní předměty pro seniory, zahraniční studenty, turisty, obyvatele, 
sportovce a další.



Distribuce

Distribuci propagačních předmětů můžeme rozdělit na reprezentativní, 
které využívá především vedení města jako dárky pro VIP osobnosti 
při různých příležitostech. Dále na reprezentativní masové, které 
distribuujeme ve velkých počtech při nejrůznějších příležitostech – 
například konference nebo jiné akce, kam město dodává drobné dárky 
pro větší počty lidí. Poslední kategorií je pak série, která je určena 
k prodeji a je distribuována přes obchodní místa, případně e-shop.

U VIP kategorie je velký tlak na originalitu, jedinečnost a kvalitu 
výrobku. Musí odrážet image města a hodnoty, o něž se město opírá.

U kategorie masové se velice často sklouzne k levným řešením 
s nulovou vypovídací hodnotou o městě. V tomto případě tlačíme 
na funkčnost nebo případně chytrost dárku.

U kategorie propagačních předmětů k prodeji je třeba myslet na různé 
cenové kategorie výrobků, kvalitní design, funkčnost a vtipnost sdělení 
a provedení.
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Branding

Branding je v marketingové terminologii soubor aktivit podporujících 
značku, její pozici a také pověst. Branding zůstává často omezen 
na pouhé umístění loga s důrazem na jeho četnost a velikost. V té 
chvíli nemůžeme hovořit o brandingu, ale pouze o jakémsi razítkování 
na úrovni aktivit exekutorů – leckdy může pouhé nekoncepční 
značkování přinést více škody než užitku. Čeho chceme docílit 
v obecné rovině brandingu:

→  známost značky
→  budovat sympatie ke značce
→  prezentovat odlišnost značky
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Jak již bylo napsáno, branding se nesmí omezit pouze 
na umisťování značky / loga do veřejného prostoru či 
práci s jednotným vizuálem. Do této kategorie patří též 
vystupování reprezentantů.

Jaké jsou praktické výsledky brandingu? Z hlediska města 
je branding základním nástrojem pro podporu vnímání 
města ze strany jeho obyvatel, návštěvníků, firem, projektů, 
institucí a médií. Město lze vnímat jako hráče v náročném 
konkurenčním prostředí, kdy měřítko úspěchu je možné 
sledovat v čase a v těchto parametrech jako:

→  podíl pracovně aktivních obyvatel města
→  migrace obyvatel
→  podíl mladých rodin a narozených dětí
→  počet firem se sídlem v Plzni
→  celkový objem prostředků získaných ze státního rozpočtu

Branding a obecně komunikace není zcela jistě ani zdaleka 
jediný nástroj, který výše uvedené parametry ovlivňuje. 
Je ale základním kamenem pro vytváření obecného 
povědomí, vztahu, sounáležitosti a sympatie s městem 
jako takovým.



Základní parametry dobrého brandingu

Chytrost

Branding musí být logický a chytrý. Umožňuje to kvalitně zpracovaná 
vizuální identita a logo. Oboje je v případě Plzně připraveno na vysoké 
úrovni a umožňuje maximální variabilitu a pestrost. Je třeba vždy 
přemýšlet o konkrétních výstupech a vhodnosti zvoleného řešení. 
Cílem je zaujmout, přihlásit se – pouhým umístění základního loga 
v maximální velikosti a plné barvě nedosáhneme. 

Jednotnost

Branding není jen umisťování loga. Jednotnost je důležitá také 
v popisování a prezentování města v médiích, prezentování společných 
cílů, sjednocené slovní označení a používané termíny – například 
adjektiva spojováná s městem (progresivní Plzeň, pečující Plzeň apod.). 
Definovanou a vyladěnou tonalitu je důležité držet také v oblasti 
komunikace na sociálních sítích. I když město pracuje s různými profily, 
vždy se prezentuje jako „město Plzeň“.

Jednotný vizuální styl

Vizuální komunikace je nejčastější a nejvýraznější složkou brandingu. 
Jednotnost a maximální kvalita je důležitá pro pozitivní vnímání města. 
Je to jednak práce s logem a vizuální identitou v intencích manuálu 
vizuální identity, ale také další parametry vizuální komunikace, jako 
jsou používané fotografie, ilustrační obrázky atd. 

Doprovodná grafika musí být zpracována profesionálně, a to jak 
v tištěných, tak on-line médiích.
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Měření úspěšnosti 
marketingových aktivit 
města

Zde nastavujeme dlouhodobý systém sledování vnímání města ze strany tří 
hlavních cílových skupin, sledujeme tedy účinnost marketingové strategie. 
Nastavení tohoto evaluačního nástroje bude zpracováno samostatně, 
obecně lze uvést, že budeme sledovat:

→  vývoj pozice a vnímání města u místních a dlouhodobých uživatelů města
→  vývoj pozice a vnímání města u externích a krátkodobých uživatelů města
→  vývoj pozice a vnímání města u organizačních složek města

Tento základní výzkum se opakuje každé dva roky a sleduje se trend a pozice 
značky, respektive vnímání města v kontextu toho, o co je v komunikaci 
usilováno.

Garantem této části evaluace je OPM MMP.
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Cílové skupiny
Součástí základního výzkumu musí být také ověřování, zda jsou 
správně nastaveny komunikační nástroje vzhledem k cílovým 
skupinám. Jde především o komunikaci směrem k místním 
a dlouhodobým uživatelům města.

Na evaluaci se musí podílet i další útvary města. Úzká spolupráce 
s cílovou skupinou obyvatelé a místní podnikatelé  je nezbytná 
především ze strany ÚKRMP, který sleduje vývoj spokojenosti obyvatel 
pravidelně zpracovávaným průzkumem názoru a spokojenosti občanů 
města Plzeň.

Evaluaci marketingových aktivit pro cílovou skupinu návštěvníci/
turisté se věnuje Plzeň – TURISMUS – doplní své průzkumy, které dělá 
pravidelně.

Předpokladem úspěšnosti je úzká spolupráce všech subjektů, které 
realizují měření a společné vyhodnocování výstupů. Na město 
je zapotřebí pohlížet jako na celek, výstupy je potřeba dávat 
do souvislostí.

OPM bude garantem každoročního vyhodnocení evaluace ve spolupráci 
s dalšími aktéry. Velmi důležité je zapojení SITmP a využívání 
moderních metod evaluace.

Významným partnerem může být Západočeská univerzita v Plzni.

Opatření: vznik pracovní skupiny evaluace
OPM, TO KP, ÚKRMP, Turismus, SITmP
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Vyhodnocování PR 
a mediálního obrazu

Měření PR dosahu a mediálního obrazu je možné za využití nástrojů pro 
monitoring médií v CZ i zahraničí. Velice často jsou již nabízeny i služby, 
které sledují výskyt sdělení o sledovaném tématu na sociálních sítích. 
V rámci využívání nástroje můžeme sledovat výskyt určitých sad hesel 
či slovních spojení. Na základě volených hesel pak můžeme sledovat jak 
brandovou komunikaci – tedy kontinuální sledování naší publicity, tak 
i aktuální témata. Z monitoringu médií pak získáváme informace, zda se 
o městě mluví v intencích naší strategie, zjišťujeme, jakou tvář města je 
třeba podpořit, zjišťujeme, jaký mediální segment neoslovujeme (například 
lifestyle magazíny atd.) a můžeme na to adekvátně reagovat. Stejně tak 
nám monitoring poskytne základní informaci o chybách ve vyjadřování se 
o městě z řad reprezentantů města a tématech, na která média nereagují.
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Vyhodnocení mediálního obrazu můžeme zadat externímu dodavateli, 
který za určité období vyhodnotí nejčastěji citovaná témata, 
publikované články, citované osoby a další zvolené parametry a přečte 
všechny významné mediální výstupy ve sledovaném období. Následně 
vyhodnotí na zvolené stupnici vyznění takového článku. V čase pak 
můžeme sledovat nejčastější konotace k Plzni a jak si stojíme z hlediska 
pohledu na město a jeho aktivity, respektive reprezentanty.

TO KP zadává každoročně zpracování mediální analýzy, poskytuje 
denní servis monitoringu.

Radniční listy – evaluace

U městského zpravodaje Radniční listy byla v červnu 2018 zpracována 
Západočeskou univerzitou v Plzni analýza s výsledky formou SWOT. 
Doporučení byla aplikována.



214

Vyhodnocování obsahu 
sociálních sítí

Speciálním tématem pro vyhodnocení jsou sociální sítě a nutnost systematicky sledovat 
scénu na sociálních sítích, probíraná témata a kauzy. Zároveň je dobré mít zmapovanou 
celou síť profilů, které spravuje město.

→  oficiální
→  kulturní
→  sportovní
→  podnikání

Jednotlivé profily mohou být zaměřeny na konkrétní oblast, měly by se navzájem 
podporovat. Mohou používat stejná sdělení, ale uzpůsobit tonalitu konkrétní cílové skupině – 
proto je dobře zachovat jeden oficiální profil a doplnit ho dalšími, které mohou být ve své 
komunikaci „hravější“, zejména v oblasti kultury a sportu.
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Sociální sítě jsou jednou z nejlépe měřitelných aktivit, zároveň umožňují 
nejrychlejší reakci na určitý trend. V rámci měření sledujeme v první 
řadě objem naší fanouškovské základny, nicméně toto číslo je třeba dát 
vždy do kontextu každodenních reakci (komentáře, likes, shares atd.) 
vzhledem právě k našemu číslu fanoušků. Velká, ale nekomunikující 
fanouškovská báze je stejně nefunkční jako kdyby tam fanoušek vůbec 
nebyl. Velice dobře můžeme za pomoci interních nástrojů sledovat, 
jak si vedeme v rámci klasického benchmarkingu, do kterého můžeme 
zahrnout libovolné profily napříč světem. Vývoj jednotlivých metrik 
je dobré sledovat dlouhodobě a především v placených kampaních 
otestovat funkčnost naší komunikace (například A/B testing). 

Aktuálně si pro oblast sociálních médií nechalo město Plzeň zpracovat 
v roce 2020 Analýzu sociálních médií společností Newton media za 
období 1. 11. 2019 – 31. 10. 2020. Doporučení jsou postupně aplikována 
v praxi. 

Ideální stav:

→  sociální sítě jsou spravovány odbornými pracovníky, kteří jsou 
seznámeni s nejnovějšími trendy komunikace, sponzoringu, 
nastavování vykonových kampaní a jejich vyhodnocování

→  koordinuje všechny oficiální profily na všech sociálních sítích 
města Plzně (rozumněj MMP)

→  je koordinatorem a stěžejní osobou pro správce dílčích profilů 
městských firem nebo například městských obvodů

→  pro tyto spolupracovníky organizuje školení a sjednocuje

→  pracovník pravidelně monitoruje základní metriky a upravuje 
nastavení a obsah tak, aby docházelo k pozvolnému růstu

→  alespoň jednou za rok proběhne audit externí firmou, která po několik 
týdnů sleduje komunikaci a kampaně na sociálních sítích a dodá 
profesionální zpětnou vazbu včetně doporučených

Vyhodnocování návštěvnosti a zdrojů návštěvnosti 
webových stránek

Nasazením klasických sledovacích nástrojů, jako jsou Google 
Analytics, Google Search Console, získáme ucelené informace 
o pohybu návštěvníků na našem webu, na zdrojích jejich přístupu (tedy 
odkud k nám přichází) a například také, jaké stránky jsou ty nejčastěji 
opouštěné, a tedy pro náš web zabíjející. Opět je vhodné profesionální 
nastavení a průběžné sledování těchto hodnot v závislosti na obsahu 
a strategii komunikace. 

Ideální stav:
→  je profesionálně nastaven a aplikován základní set měřicích nástrojů 

na webové stránky
→  zodpovědný pracovník je proškolen, pravidelně sleduje a následně 

vyhodnocuje funkčnost webu, případně definuje slabá místa
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PPC & Výkonové kampaně

Spíš než měření a evaluace by tato činnost měla patřit k on-line 
marketingu. Zde ji uvádíme jen v souvislosti s možností efektivního 
měření marketingových aktivit v oblasti on-line. Za využití nejčastějších 
nástrojů Sklik a Google AdWords je možné efektivně a především 
měřitelně ovlivňovat zobrazování našeho obsahu ve vyhledávačích 
a komunikovat určitá témata.

Ideální stav:

→  PPC a výkonové kampaně jsou obhospodařovány externím dodavatelem 
na základě dohodnutých parametrů.
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Microsite a jejich měření

Pro měření účinnosti naší komunikace mohou sloužit microsite, tedy 
webové stránky, které tvoříme speciálně pro některou z aktivit a které 
mají speciální webovou adresu. Takové stránky mohou být pouze 
pop-up oknem nebo jakýmsi přebalem pro hlavní web. Primárně je 
tvoříme z důvodu lepší přehlednosti a jednoznačnosti v komunikaci, 
sekundárním výstupem může být právě možnost efektivního měření.

Měření úspěšnosti reklamy ve veřejném prostoru

Měření úspěšnosti tohoto typu aktivit je poměrně složitá disciplína. 
Ze zkušenosti lze využívat hlavní trasy pohybu po městě, lze využít 
i data mobilních operátorů. 

U reklamy pro akce města a městské kampaně není nutné využívat 
sofistikované měření úspěšnosti, ale velkým tématem je kultivace 
reklamních ploch ve veřejném prostoru. Místa pro reklamní plochy 
nesmí být vybírány ad hoc, je zapotřebí je standardizovat a také 
zajistit pečlivou údržbu. 

Opatření: manuál reklamy ve veřejném prostoru
Garant: OPM + ÚKR, spolupráce s úřady městských obvodů 

Ideální stav:
→  výhodné podmínky pro využívání reklamních ploch pro město 

i v případě, kdy je provozuje jiný subjekt
→  perfektní znalost nakupovaných ploch ve vztahu k cílovým skupinám
→  rozumný poměr reklamních ploch v mixu pro konkrétní kampaně – 

doplněk k dalším nástrojům kampaně

Měření dosahu elektronických newsletterů a další on-line 
komunikace (včetně interní)

Nástroj pro masovou e-mailovou komunikaci podobně jako sociální 
sítě a analytické nástroje pro webovou prezentaci disponuje rozsáhnou 
analytickou stránkou, ze které můžeme detailně sledovat dosah naší 
komunikační snahy. Ihned po odeslání můžeme sledovat dosah našeho 
mailingu, procento špatných adres, otevření mailingu, dobu strávenou 
jeho čtením a další parametry. Perfektní je také znalost toho, jak 
fungují prokliky z newsletteru na další místa. Příklad takového klienta je 
například MailChimp. 

Ideální stav:
→  disponujeme profesionálním mailingovým klientem pro hromadnou 

rozesílku, který obsahuje základní analytické nástroje
→  mailing tvoříme interně a data vyhodnocujeme také interně
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Jak postupovat po přečtení 
tohoto dokumentu

Marketingová strategie je manuál, který nastavuje a definuje základní procesy 
marketingové komunikace města, definuje priority a hodnoty. Strategie je 
odrazovým můstkem pro konkrétní marketingové strategie dalších organizací 
města, stanovuje hlavní cíl a směr v kontextu strategických cílů města. 

Dokument zůstane jen dokumentem pro archiv, pokud nebude stanoven jasný plán 
implementace a nebude vůle ke spolupráci ze strany všech dotčených aktérů. 

Implementace: 

1.  Seznámení s obsahem strategie – vedení města, vedení úřadů, ÚKR.
2.  Aktualizace v závislosti na aktualizacích Strategického plánu. 
3.  Vytvoření střednědobých akčních plánů v závislosti na volebních obdobích – soulad 

s programovým prohlášením RMP. 
4.  Roční akční plán marketingových a komunikačních aktivit města v závislosti na rozpočtu, kde 

budou stanoveny již konkrétní exekutivní prvky vycházející z parametrů a hodnot nastavených 
marketingovou strategií.

5.  Vytvořit a nastavit parametry fungování pro marketingovou pracovní síť – pracovní skupina 
složená ze zástupců města, koordinovaná OPM MMP. 

6.  Konsolidovat a optimalizovat veškeré komunikační a marketingové nástroje.
7.  Vytvořit harmonogram pro nastavení interní komunikace – zapojit Kancelář tajemníka 

a personální oddělení.
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Slovník použitých pojmů

A/B testing – průběh metody A/B testování spočívá ve vytvoření několika testovacích variant, 
z nichž vždy původní varianta A (někdy označována jako šampion) je zobrazena jedné polovině 
uživatelů a nová varianta B (někdy označována jako vyzyvatel) je zobrazena polovině druhé. 
Ze statistického hlediska je nutné, aby byl testovací vzorek uživatelů dostatečně obsáhlý 
a pestrý a zároveň aby byly brány v potaz další vstupní podmínky jako například druh přístupu
Ambasador – je nejčastěji influencer (vlivný uživatel), který se viditelně spojuje s konkrétní 
značkou. Takové spojení může být naprosto spontánní (ambasador má značku rád), nebo může mít 
povahu marketingové spolupráce (i v tomto případě by měl mít ambasador více než pozitivní vztah 
ke značce)
Benchmarking – jedná se o nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, 
procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem 
definovat cíle zlepšování vlastních aktivit
Branding – proces tvorby a používání vizuální identity značky. Často se jím zabývají grafická 
studia. Jde o to navrhnout vhodný název, logo, vizuální styl a další prvky značky podle definice 
značky 
Claim – v marketingu slogan, který se pojí s produktem a obecně řečeno tvoří jeho image. Claim 
je krátký, pokud možno nápaditý, měl by být i dobře zapamatovatelný, aby u konzumentů vytvořil 
spojení, které po vyslovení claimu vyústí ve vybavení si produktu
CLV plocha – podsvícené reklamní vitríny, často umístěné na zastávkách hromadné dopravy
Copywriting – tvorba reklamních a marketingových textů, které mají podpořit prodej výrobků a služeb
Coworking – sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří 
zde nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci
Event marketing – komunikované sdělení spojené s formou zvláštního představení, prožitkem, 
který je vnímán více smysly najednou
Formát OOH – Out of Home, obecný pojem, vyjadřující širokou škálu reklamních formátů. Dle 
nejjednoduššího dělení typu reklamy na vnitřní (indoor) a venkovní (outdoor) představuje OOH vše, 
co do oblasti outdoorové reklamy spadá



Google AdWords – on-line reklamní služba, díky níž mohou inzerenti 
oslovit reklamou potenciální zákazníky v síti Google
Google Analytics – nástroj od společnosti Google, který umožňuje 
vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích 
svého webu
Google Search Consol – webová služba od Google, dříve Google 
Webmasters, který umožňuje webmasterům kontrolovat stav 
indexování a optimalizovat viditelnost jejich webových stránek
HUB – aktivní prvek počítačové sítě, který umožňuje její větvení a je 
základem sítí s hvězdicovou topologií. Chová se jako opakovač. To 
znamená, že veškerá data, která přijdou na jeden z portů (zásuvek), 
zkopíruje na všechny ostatní porty bez ohledu na to, kterému portu 
(počítači a IP adrese) data náleží. To má za následek, že všechny 
počítače v síti „vidí“ všechna síťová data a u větších sítí to znamená 
zbytečné přetěžování těch segmentů, kterým data ve skutečnosti 
nejsou určena
Influencer – uživatel internetu, který dokáže s využitím obsahu, 
který vytváří, svých vazeb a velikosti svého publika ovlivnit chování 
dalších uživatelů na internetu. Takovíto uživatelé se často využívají 
v rámci marketingových kampaní – jsou totiž schopni přirozenou 
a důvěryhodnou cestou doručit komerční sdělení do své komunity
ITI – Integrované územní investice (ITI – Integrated Territorial 
Investments) umožňují efektivní a transparentní implementaci 
integrované strategie rozvoje vymezeného území. Jsou tedy novým 
nástrojem územního rozvoje sloužícím k řešení vybraných problémů 
daného území vyžadujících integrovaný přístup

Landing page – samostatná webová stránka, která směruje 
návštěvníka k jediné konverzní akci, například stažení ebooku nebo 
registraci na událost. Vzniká nejčastěji pro účely marketingových 
kampaní a na rozdíl od hlavního webu se řídí odlišnými principy
MailChimp – on-line služba, která uživatelům umožňuje jednak 
odesílat newslettery, jednak je také navrhnout. Dále poskytuje 
například možnost sdílení na sociálních sítích a sledování dosahované 
úspěšnosti. V základní verzi je MailChimp bezplatný online nástroj, 
jehož primární funkcí je hromadné rozesílání e-mailů
Microsite – rovněž nazývaná minisite či weblet. Je webdesignerským 
názvem pro speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové 
prezentace
Mindset – způsob myšlení, duševní a duchovní uzpůsobení jednotlivce 
nebo skupiny závislé na individuálních dispozicích, věku, výchově, 
tradici, společenských podmínkách nebo pracovním zařazení
Onboarding – proces adaptace, který umožňuje novým zaměstnancům 
jejich rychlou orientaci a začlenění do firmy, týmu spolupracovníků 
i pracovního procesu
Outsourcing – firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří 
je smluvně jiné společnosti čili subdodavateli, specializovanému 
na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není 
zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. 
Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa 
počítačů (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které 
má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti 
firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti
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Place branding – je jedním z nových konceptů z oblasti marketingu 
sloužící k rozvoji místa, přičemž se na město, region či stát pohlíží jako 
na značku
PPC – anglicky pay-per-click, PPC je model internetové reklamy, kde 
inzerent platí za kliknutí na reklamní inzerát
průmysl 4.0 – je označení pro současný trend digitalizace, s ní související 
automatizace výroby a změny na trhu práce, které s sebou přinese. 
Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu 
v Hannoveru v roce 2013
Sklik – PPC kampaně realizované u společnosti Seznam
Stakeholder – v marketingové komunikaci a PR se jako stakeholder 
označuje libovolný subjekt, se kterým je navázaný vztah libovolného 
charakteru. Udržováním, posilováním, řízením a vytěžováním těchto 
vztahů se věnuje PR disciplína „stakeholder management“
Startup – podnikatelský subjekt, typicky popsaný jako nově založená 
či začínající společnost, která se na základě inovativní podnikatelské 
koncepce za použití vyspělých technologií rychle vyvíjí a má velký 
potenciál hospodářského růstu
Tonalita – je prvkem značky, který výrazně přispívá k zapamatování 
nebo odlišení od konkurence.
Unique Selling Benefit – unikátní vlastnost produktu či značky, která 
výrobek odlišuje od konkurenčních a zároveň relevantní pro cílovou 
skupinu
Webová aplikace Intercom – on-line nástroj pro poskytování Customer 
Care v on-line prostředí a proaktivní komunikaci s návštěvníky webu
Word of Mouth – ústní komunikace v rámci spotřebitelského chování. 
Takový marketing se odkazuje na ústní sdělení informací o produktu 
mezi přáteli, rodinou a kolegy







Protože Plzeň máme v srdci.
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