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Metoda a postup
Pro účely situační analýzy 

využíváme upravený 5C model 

(Company, Competitors, 

Customers, Collaborators, Climate),

kde postupně rozebereme aktuální 

stav značky a jejich sub-brandů, 

cílové skupiny z hlediska segmentů 

a afinitních témat, prostředí 

a kontext, ve kterém se značka 

nachází. Budeme se věnovat 

způsobu, jakým komunikaci 

obdobných projektů pojala další 

města, a zaměříme se též na 

potenciální možnosti spolupráce

a co-brandingu s dalšími subjekty 

nebo jedinci v regionu.

Situační analýza představuje 

základní nástroj strategického 

managementu značky a její 

komunikace. Při zhodnocení 

aktuálního stavu brandu „Měníme 

Olomouc“ vycházíme z dat 

poskytnutých zadavatelem, 

sekundárních zdrojů a vlastní 

agenturní expertízy. Situační 

analýza se stane základem pro 

vypracování SWOT analýzy, ve 

které identifikujeme silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby značky 

a navrhneme způsob, jak jich 

v rámci kampaně značky využít, 

nebo naopak předejít jejich 

negativním dopadům.   

Značka

Konkurence

Jak to dělají 
jiná města?

Její komunikace
a sub-brandy

Cílové
skupiny

Segmenty
a témata

Prostředí 
a kontext

Situace
a trendy 

Spolupráce

Potenciální
partneři



Značka
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Měníme Olomouc – shrnutí
označování provozoven a reklamy 

v městské památkové rezervaci atd.

Značka a s ní spojená kampaň má 

zvýšit povědomí o aktivitách 

města v oblasti strategického 

rozvoje, investic a budoucnosti 

Olomouce. Brand má srozumitelnou 

a atraktivní formou komunikovat 

všechny výše zmíněná témata včetně 

konkrétních kroků k jejich naplnění. 

Důležitým cílem značky je přispět 

k zapojení občanů, obousměrné 

komunikaci, získávání nápadů, 

podnětů a zpětné vazby ke 

směřování města.

Vzhledem k povaze zahrnutých 

témat by měla značka 

komunikovat k velice obsáhlé 

cílové skupině zahrnující širokou 

i odbornou veřejnost (obě tyto 

hlavní cílové skupiny lze, a bude 

také nutné, dál dělit do úžeji 

definovaných segmentů podle věku 

a jiných socio-demografických 

parametrů), a to v užších hranicích 

města i v širším rámci olomoucké 

aglomerace.

Značka doposud využívala 

klasické komunikační nástroje 

municipálního marketingu, 

zejména webové stránky projektu, 

města a jednotlivých dílčích 

projektů či strategických 

dokumentů, tiskový servis, městský 

zpravodaj,  sociální sítě, regionální 

televizní vysílání, veřejná 

projednání a kontaktní marketing,  

outdoor a indoor reklamu.

Měníme Olomouc je zastřešující 

značka (umbrella brand), která má 

spojit komunikaci hned několika 

projektů a strategických 

dokumentů města. Zejména –

Strategického plánu rozvoje města 

Olomouce, Vize 2030, investičních 

akcí a plánů, Estetizace veřejného 

prostranství, Programového 

prohlášení Rady města 2018–2022 či 

Místní agendy 21. Ambicí je 

výhledově zapojit další témata,

jako strategii smart city, plán 

udržitelné mobility, koncepce 

sportu, kultury, program prevence

kriminality, manuál dobré praxe

ZnačkaMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Strategický plán rozvoje 
města Olomouce

Vize 2030

Estetizace veřejných 
prostranství

Programového prohlášení 
Rady města 2018–2022 

Investiční akce a plány

Sub-brandy
(hlavní)

Sub-brandy
(výhledové)

Strategie Smart City Plán udržitelné mobility

Koncepce sportu 
a kultury

Program prevence 
kriminality

Manuál dobré praxe 
označování provozoven 

a reklamy  

Umbrella
brand

Místní agenda 21
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Zajistit co nejširší informovanost veřejnosti ve srozumitelné, včasné a přehledné 
podobě a získávat zpětnou vazbu v podobě názorů a námětů občanů.

Začlenit veřejnost a další klíčové aktéry do spolurozhodování o přítomnosti i 
budoucnosti města a do realizace strategických dokumentů. Vytvořit podmínky 

pro uplatnění nápadů a připomínek občanů. 

Hlavní cíle

Zvýšit povědomí o aktivitách 
města u veřejnosti

Odbourávat bariéry mezi 
radnicí a veřejností

Posilovat identifikaci 
obyvatel s městem Olomouc

Budovat pozitivní obraz 
města u obyvatel

Doplňkové cíle
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Měníme Olomouc – aktuální stav
ale jaksi až v druhém pořadí. Na 

hlavní dopadové stránce se o něm 

nedozvíme nic. Kromě investičních 

akcí  a strategického plánu se 

stránka věnuje i  projektu 

Estetizace veřejných prostranství a 

Místní agendě 21. Další z aktuálních 

sub-brandů, ať už je to Vize 2030, 

Strategie Integrovaných teritoriálních

investic nebo Programové prohlášení 

Rady města 2018–2022 nejsou

zmíněny vůbec. Některé z největších 

klíčových investic mají dokonce 

vlastní samostatné stránky. 

V tomto nastavení nemůže značka 

Měníme Olomouc efektivně plnit

funkci zastřešujícího brandu, 

který má být hlavním 

komunikačním kanálem města ve 

vztahu  ke strategickému plánování, 

dlouhodobé i střednědobé vizi, 

aktuálnímu investičnímu dění 

a zapojení občanů do rozvoje města 

a regionu. 

Z definovaných cílů dnes značka 

limitovaně plní pouze část 

prvního hlavního cíle – „Zajistit co 

nejširší informovanost veřejnosti ve 

srozumitelné, včasné a přehledné 

podobě,“ a to pouze ve vztahu k 

omezenému okruhu témat, které 

nezohledňuje všechny sub-brandy.

Stěžejní prvek participace, 

získávání zpětné vazby a zapojení 

občanů se omezuje na dílčí 

komunikační aktivity konkrétních 

projektů, jako byla třeba příprava 

strategického plánu města 

(dotazník, pocitová mapa atd.)

Značka Měníme Olomouc dnes 

nemá jasně formulovaný slib, 

nastavené hodnoty, definovaný 

zastřešující rámec komunikace 

včetně vizuálního 

a komunikačního stylu. Nemluví 

ke svému publiku jednotně 

a nepřispívá k naplňování 

vytyčených cílů.

Značka Měníme Olomouc v aktuální 

podobě funguje přibližně tři a půl 

roku. V květnu 2016 byl spuštěn 

web menimeolomouc.eu (evropská 

doména kopíruje domény všech 

portálů municipality), jehož 

hlavním účelem bylo přehlednou 

formou prezentovat investiční 

akce města. 

Původnímu záměru slouží portál  

dodnes. Projektová mapa a úvodní 

popis webu jasně říká, že stránka je 

tu proto, aby Olomoučan zjistil, co 

se v jeho okolí staví nebo 

opravuje. Součástí obsahu webu je 

nyní sice i strategický plán města, 

ZnačkaMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Měníme Olomouc – logo
Jasné korporátní napojení na značku 

města Olomouc. Vizuální zkratka 

dobře funguje. Recipient si značku 

projektu ihned a bez problému spojí 

s mateřským brandem. Chybí však 

užší provázání obou stran loga. Je 

tedy možné, že publikum logo vůbec 

nebude jako logo vnímat. Typografie 

v jiném řezu je rušivá.

Pozitivní je zařazení call-to-action přímo 

do jména a loga značky. Je jasný cíl, co už 

však jasné není, je směr a způsob, kterým 

ke změně dochází. To je v pořádku, logo 

nesmí být upovídané. Za problematické 

však považujeme, že značka neříká, ke 

komu se obrací. „Měníme“ znamená 

radnici, politickou stranu nebo všechny 

Olomoučany? Vzhledem k tomu, že princip 

participace je pro značku klíčový, 

mělo by to zohlednit i její logo. 
Fráze „Měníme Olomouc“ je zároveň do určité míry klišé, částečně 

zprofanované i politickými kampaněmi na úrovni municipality. 
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Měníme Olomouc – web
konkrétní projekty, jsou však psané 

technickou, projektovou 

a neatraktivní mluvou. Mapy v 

záložkách jsou vzhledem k malému 

rozlišení často nečitelné. Není navíc 

vždy dodrženo, jestli je vložena 

fotografie, mapa, nákres projektu 

atd. V záložce Estetizace fotografie 

nebo doprovodný materiál často 

úplně chybí, což je škoda.

Pozitivně hodnotíme pravidelnou 

aktualizaci webu, konkrétní zprávy 

však nepředstavují unikátní obsah, 

ale často jen převzaté tiskovky ze 

stránek města. Tvorba unikátního 

obsahu je přitom klíčová pro

návštěvnost stránek. Nemůžeme 

zároveň opomenout, že hlavní 

aktualita o opravě radnice je z 

března letošního roku a konkrétní 

oddíl nepracuje dobře s fotografií.

Zvláštní také je, že stránka v patičce 

obsahuje odkaz na dva samostatné 

investiční projekty, ty však na 

svých vlastních webech odkaz na 

stránku Měníme Olomouc nemají.

Samostatnou část webu (jedno ze 

dvou rozvětvených menu) potom 

představuje oddíl věnovaný 

strategickému plánu, a to včetně 

vlastních aktualit a dalších

podstránek. Veškeré texty jsou zde 

psány úřední mluvou, není z nich 

ihned patrný konkrétní přínos pro 

občana.  

Na celém webu jednoznačně 

postrádáme jakékoliv call-to-

action. Není jasné, jak se lidé 

mohou zapojit, web jim k tomu 

neposkytuje žádné nástroje. Jediná 

záložka „Zapojení veřejnosti“ 

(v menu pod Strategickým plánem) 

pouze informuje, jak se veřejnost 

v minulosti zapojila do přípravy 

plánu.  Žádná aktuální možnost 

participace či podání zpětné vazby 

zde není (do budoucna aplikace).

Jak jsme již uvedli v předchozí části 

situační analýzy, dnes web značky 

Měníme Olomouc rozhodně 

nezahrnuje všechny sub-brandy, 

které by měl do budoucna sdružit.

Hned po příchodu na stránku na nás 

bez vysvětlení vykoukne mapa 

investičních akcí a pro zobrazení 

explikačního textu dokonce 

musíme zascrollovat. Pokud tedy 

návštěvník přijde na stránku 

poprvé, může být rovnou od 

samého začátku zmaten.

Popisky u jednotlivých projektů 

jsou věcné, ve stručnosti přibližují

ZnačkaMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Sub-brandy
Vzhledem k počtu projektů, které má značka Měníme Olomouc do budoucna 

inkorporovat, má potenciál stát se hlavním symbolem rozvoje města 

a nástrojem, pomocí kterého se mohou občané do tohoto procesu zapojit. 

Je však důležité zohlednit, že:

• Jednotlivé sub-brandy reprezentují obsahově široká, pro pochopení 

náročná a často ne přímo související témata. Jejich prezentace pod 

hlavičkou jedné značky, a popřípadě i pod jedním webovým portálem, 

může vést k zahlcení a ztrátě orientace u cílového publika. Návrh kampaně 

proto musí tuto skutečnost jednoznačně zohlednit.

• Řada sub-brandů byla doposud komunikována samostatně, s vlastním 

vizuálním a narativním stylem.

• Pro výstupy municipality byla doposud charakteristická nejednotnost. 

Ke tříštění komunikace tak v minulosti docházelo i v rámci jednotlivých 

sub-brandů (na konkrétních příkladech si ukážeme dále). Sjednocení bude 

náročný proces, který si do budoucna dost možná vyžádá nemilosrdné 

proklestění jednotlivých značek pod záštitou Měníme Olomouc.

12 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Značka



Strategický plán rozvoje

Kvalitně zpracovaný střednědobý plán rozvoje Olomouce do roku 2023,

který je výsledkem spolupráce města, koaličních i opozičních politiků, 

odborníků, Univerzity Palackého a samotných obyvatel.

• Prezentovaný na webu Měníme Olomouc (ke zkrácené verzi pro občana

se však dostaneme až na několik kliknutí přes aktuality a konkrétní zprávu).

• Připravený ve spolupráci s občany (zapojení přes dotazníky, pocitové 

mapy, veřejná projednání – dnes jediná zmínka o možnosti zapojení do 

rozvoje města na stránce Měníme Olomouc).

• Zahrnuje i vizi  Olomouc 2030: Historická perla Moravy (hrdé a vzdělané 

město s budoucností). Do budoucna je nutné komunikaci strukturovat podle 

přísné hierarchie brandů: Prioritou jsou Strategický plán rozvoje (a v jeho 

rámci vize Olomouc 2030), investiční akce a plány a Estetizace veřejných 

prostranství. Následuje programové prohlášení. Komunikační kázní 

dosáhneme toho, že nebude docházek ke tříštění sub-brandů.

13 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Značka



Estetizace veřejných prostranství 

Projekt, který je také již dnes prezentován pod hlavičkou značky Měníme 

Olomouc a má na webu svou samostatnou záložku.

• Prezentace projektu na webu Měníme Olomouc je nedostatečná. Chybí 

vysvětlení účelu projektu a jeho konkrétních přínosů, chybí popis 

možnosti, jak se do projektu zapojit, jak využít finanční prostředky, které 

jsou k dispozici.

• Jedná se prakticky o stejnou mapu jako v případě investičních akcí. 

U valné většiny zobrazených projektů chybí fotografie. Popisy jsou 

kusé, technické, nedokáží postihnout přínos, který konkrétní projekty 

měly na své okolí.

• V současné podobě komunikace projektu Estetizace veřejných prostor 

v rámci značky Měníme Olomouc neposiluje image města, neodbourává 

bariéry mezi radnicí a občany města, výrazněji nepomáhá budovat 

pozitivní obraz města a posilovat identifikaci obyvatel s Olomoucí.

• Do budoucna se nabízí zařazení každoročního speciálu Olomouckých 

listů věnovaného právě Estetizaci veřejných prostranství. 

14 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Značka



Investiční akce a plány
Stejně jako Estetizace veřejných prostranství a strategický plán rozvoje, mají 

i investiční akce a plány města na webu Měníme Olomouc svou vlastní sekci. De facto 

jsou hlavním důvodem pro (současnou) existenci webu. Mnoho problémů s jejich 

prezentací jsme si již popsali v předchozí části situační analýzy, která se blíže zaměřila na 

stránky značky.

• Na webu Měníme Olomouc je investičním akcím a plánům věnovaná 

v podstatě celá mainpage včetně aktualit a mají i vlastní podstránku. Podobně 

jako u Estetizace veřejných prostranství však nepovažujeme prostý výpis (seznam) 

projektů s těmi nejzákladnějšími informacemi za dostatečný proto, aby přiblížil 

význam jednotlivých projektů.

• I tento sub-brand je na webu z valné většiny prezentován suše, úřednicky a 

technicky, a nepomáhá tak v plné míře naplňovat cíle značky.

• Pokud má i do budoucna zůstat tato část osou, podél které se značka Měníme 

Olomouc otáčí, musíme to zohlednit v návrhu kampaně. Vyžádá si to 

restrukturalizaci a intenzivní aktivitu v oblasti tvorby poutavého 

a atraktivního obsahu. 

• Je nutné počítat s konkurencí dalších webů, jako třeba olstavby.cz.

• Pod sub-brand budou podřazeny též investiční akce v rámci Integrovaných 

teritoriálních investic realizované přímo v Olomouci.

• Je možné zařadit též drobnější akce typu uzavírek a rekonstrukcí infrastruktury.

15 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Značka



Místní agenda 21
MA21 je programem rozvoje obce, regionu (či jiného územního celku), 

který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Tímto programem by 

měl být konkrétní strategický plán, který propojuje ekonomické a sociální 

aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností.

• Místní agenda 21 přibyla jako sub-bran Měníme Olomouc v první 

polovině prosince 2019. Stejně jako v případě strategického plánu je i jí 

nově věnovaná celá samostatná sekce webu včetně separátních aktualit.

• Nová sekce trpí stejnými nedostatky jako výše vyjmenované. Jde 

o prosté vyvěšení informací na web bez toho, aby byly obsahově 

a strukturálně upraveny tak, aby v co nejsrozumitelnější podobě vysvětlily 

občanovi, co konkrétně Místní agenda 21 přináší a jak zasáhne do jeho 

života.

• I zde chybí jakékoliv call-to-action a možnost osobního zapojení do 

projektu. Jediná výzva, která se objevuje, je „Sledujte plnění kritérií“, opět 

však k tomu nedostáváme žádný konkrétní nástroj.

16 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Značka



Spokojená Olomouc
V současnosti má Plán udržitelné mobility Olomouc svůj vlastní web 

spokojena.olomouc.eu, který je obsahově mnohem lépe zpracován než 

web samotné značky Měníme Olomouc. Jasně komunikuje konkrétní smysl 

projektu, jeho přínosy a vizi a obsahuje i call-to-action (Jak můžeš pomoci ty).

• I zde však vidíme jednoznačné tříštění komunikace v rámci sub-brandu. 

Otázkou je, co vlastně konkrétně sub-brand je? Je to Spokojená Olomouc 

(jak naznačuje doména)? Nebo Olomouc Spokojená (jak naznačuje logo)? 

Nebo Chytrý plán pro dopravu? Či snad Plán udržitelné městské mobility 

Olomouc? Jen v rámci tohoto odstavce jsme vyjmenovali čtyři možné 

pohledy na tento projekt.

• Na webu se opět objevuje vize do roku 2030. Ze současné komunikace 

není jasné, že se jedná o samostatný sub-brand. Spíše se zdá, že jde pouze 

o vizionářský dovětek k aktuálně existujícím strategickým dokumentům. 

Do budoucna bude proto nutné zapracovat na posílení tohoto sub-brandu, 

aby získal rovnocennou pozici k ostatním.

• V rámci zjednodušení komunikace doporučujeme brand Spokojená 

Olomouc ukončit a Plán udržitelné městské mobility přesunout pod 

záštitu značky Měníme Olomouc.

17 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Značka
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Shrnutí důležitých skutečností
• Až na výjimky dnes značka 

Měníme Olomouc neskloňuje 

participaci, zapojení občanů do 

rozvoje města a poskytování 

zpětné vazby. Zároveň k tomu 

lidem nedává nástroje. To by měla 

do budoucna změnit aplikace pro 

podávání podnětů.

• V současné chvíli tak značka plní v 

podstatě jen část prvního hlavního 

cíle – informování veřejnosti.

• Značka dnes nesdružuje všechny 

sub-brandy, které by pod ni měly v 

budoucnu spadat.

• V rámci jednotlivých sub-brandů

dochází k dalšímu tříštění 

komunikace.

• Logo značky dobře korporátně 

navazuje na logo Olomouce, není 

však nejlépe obsahově a graficky 

zpracováno.

• Web značky si do budoucna 

vyžádá značnou obsahovou 

a strukturální revizi.

• Značka Měníme Olomouc dnes 

nemá jasně formulovaný slib, 

nastavené hodnoty, definovaný 

zastřešující rámec komunikace 

včetně vizuálního 

a komunikačního stylu. 

• Značka Měníme Olomouc má 

potenciál stát se hlavním 

symbolem rozvoje města 

a nástrojem, pomocí kterého se 

mohou občané do tohoto 

procesu zapojit. 

• Značka zastřeší velké množství 

sub-brandů, které reprezentují 

obsahově široká a často ne přímo 

související témata. Při přípravě 

kampaně je nutné dát pozor, aby 

nedošlo ke zmatení publika.

• V současnosti je značka Měníme 

Olomouc prezentována spíše 

jako výstavka investičních akcí 

a plánů formou interaktivní 

mapy. 

ZnačkaMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Konkurence vnitřní a vnější
Jako zdroj inspirace a poučení nám 

může v tomto případě posloužit 

rozbor kroků jiných municipalit 

v rámci České republiky. Pro účely 

této analýzy jsme zvolili města Brno 

a Ostravu, a to jednak z důvodu 

geografické blízkosti, zejména však 

proto, že si v nedávné minulosti 

sama prošla procesem sjednocení 

brandingu města a sdružení 

investičních, případně 

participativních projektů pod jednu 

zastřešující značku. 

Zatímco v klasickém 5C modelu je 

analyzována obchodní konkurence 

na trhu, v případě situační analýzy 

značky Měníme Olomouc toto 

srovnání pochopitelně není možné. 

V rámci daného prostředí není 

žádná instituce, organizace či 

firma, která by byla schopna 

nahradit svými funkcemi roli 

municipality. Za vnitřní konkurenci 

můžeme považovat realizaci 

konkrétních menších projektů 

a investic svépomocí či z vlastních 

zdrojů občanů, což ale v řadě 

případů není ani technicky možné. 

Proto tyto faktory nebudeme brát 

při nastavení kampaně do úvahy.

KonkurenceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Brno – humor a nadsázka
návštěvníkům prostřednictvím 

rebelské značky #brnotruestory.

I když komunikace města není 

zcela unifikována, můžeme přesto 

sledovat trendy, které ji 

v posledních letech definují – jsou 

to jednoznačně humor a jistá 

kreativní nadsázka. Ta se kromě 

zmíněné destinační kampaně 

promítla i do propagace rekonstrukcí 

infrastruktury ve městě (kampaň 

Kopeme za Brno), velkých 

strategických projektů a investic 

(kampaň Brno, co není) nebo 

přesunu a výstavby nového hlavního 

nádraží (kampaň Náš novej nádr). 

Brno nemá v současné chvíli zcela 

sjednocený brand města ve 

vztahu ke komunikaci s občanem. 

Dřívější pokus se studií a sloganem 

„Žít Brno“ dopadl pro tehdejší 

vedení radnice fiaskem a vznikem 

nejdříve satirického portálu pod 

adresou zitbrno.cz a následně 

i politického hnutí, které v minulém 

volebním období dokonce zasedlo 

ve vládnoucí koalici. 

Kde ke sjednocení naopak došlo, 

je destinační marketing 

municipality. Tam se Brno 

v loňském roce prezentovalo 

zahraničním i domácím

KonkurenceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

Brno také provozuje největší 

participativní rozpočet v rámci 

České republiky pod značkou Dáme 

na vás a v poslední době se snaží 

spojit celou řadu projektů 

(zmíněný participativní rozpočet 

města Brna, strategické 

dokumenty, platformu Smart City, 

BrnoID, Městská data atd.) pod

hlavičkou Strategie Brno 2050, 

reprezentované značkou 

#brno2050. 

Důležitou roli při komunikaci 

strategických projektů hraje 

i Kancelář architekta města Brna, 

která je velmi aktivní, pravidelně

sdílí své postřehy, akce a výstupy na 

sociálních sítích, pořádá 

architektonické procházky atd.

I když tedy u Brna vidíme stále 

velkou komunikační roztříštěnost, 

daří se jednotlivé výstupy, značky 

a projekty postupně sbližovat 

nebo dokonce spojovat pod 

hlavičkou jednoho brandu či 

webového portálu. Kampaně Brna 

jsou nápadité, mají velkou vizibilitu

a jsou marketingově oceňované. Ne 

vždy však zcela souzní s mentalitou 

občanů a budí kontroverze 

a někdy dokonce i pohoršení. 



Kopeme za Brno, Žít Brno a Náš novej nádr

Podobně jako Olomouc, i Brno v minulosti čelilo roztříštěnosti komunikace 

investičních projektů. Velké akce i malé opravy se rozhodlo spojit v rámci 

jednoho webu kopemezabrno.cz. Tento projekt je principálně příbuzný 

myšlence Měníme Olomouc, ale nedosahuje jejího rozsahu.

• Prvním krokem byla komunikace rekonstrukcí infrastruktury. 

Prostřednictvím vtipných informačních panelů přímo na stavbě se Brno 

snažilo obrousit hrany negativních pocitů z postávání v zácpách. 

Následoval web s informacemi o uzavírkách.

• Na web kopemezabrno.cz přibyla následně sekce Brno, co není, která se 

věnuje velkým strategickým projektům. Informace o projektech šířila 

kampaň, která formou tak trochu šílených vizuálů a šifrovacích soutěží 

přivedla Brňany přímo na místa, kde stavby vznikají nebo vznikat budou. 

Lidé mohli vyhrát netradiční odměny a zážitky.

• Třetím krokem bylo zapojení komunikace přesunu nádraží skrz třetí 

část webu Náš novej nádr. Komunikace byla spojena s anketou na 

pojmenování nového brněnského hlavního nádraží.

22 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Kopeme za Brno (rekonstrukce infrastruktury)

KonkurenceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Brno co není (strategické projekty)

KonkurenceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Náš novej nádr (přesun brněnského hlavního nádraží)

KonkurenceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)



Dáme na vás
Brno má za sebou třetí ročník participativního rozpočtu, ve kterém na 

projekty občanů nabídlo rekordních 35 milionů korun. Každý rok přišlo 

město se svébytnou komunikační kampaní, které však napříč jednotlivými 

ročníky spojuje pouze slabá jednotící linka. 

• První rok prezentovali participativní rozpočet přímo podavatelé 

jednotlivých návrhů, kteří se fotili se jmény svých projektů napsanými 

rukou na cedulce. Hned na začátek šlo asi o nejsilnější ideu.

• Druhý rok přišlo město s komunikačním konceptem založeným na 

symbolu rukou, klasické ikoně participace. Komunikace do určité míry 

navazovala na kampaň předcházející, kde reální lidé drželi reálné cedulky.

• Ve třetím ročníku představila municipalita kampaň založenou na 

myšlence „Zapsání se do dějin Brna“ a „Epochálních nápadů“.

Komunikace využívala vtipu, nadsázky a humoru, kdy byla jednotlivá 

sdělení prezentována na pamětních plaketách (někomu připomínaly 

náhrobní kameny). Ne všichni Brňané však kampaň zcela pochopili.

26 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Konkurence
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Dáme na vás (participativní rozpočet)

KonkurenceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)



#brno2050
Svůj dlouhodobý plán rozvoje Brno pojmenovalo Strategie Brno 2050 a 

propaguje jej prostřednictvím hashtagu #brno2050. 

• Kampaň projektu byla založena na ideji „Tvoříme město pro příští 

generace“ a ve vizuální podobě ji prezentovaly děti převlečené do 

oblečení pro dospělé, které uvažovaly o tom, jaké Brno bude, až budou 

velké.

• Web projektu je přehledný, lidsky a srozumitelně prezentuje téma vize 

města do roku 2050 (například i prostřednictvím prezentačních videí)

a poskytuje občanům obrovské množství informací.

• V případě kampaně #brno2050 vidíme ale tříštění komunikace, které 

ukazuje, že Brno ještě hledá koherentní způsob, jak téma strategického 

rozvoje veřejnosti přiblížit. Důkazem je třeba i fakt, že kampaň #brno2050 

je komunikována na facebookové stránce s názvem Chytré Brno. Dochází 

tak k množení značek a matení publika.

28 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Konkurence
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Brno 2050 (strategické plány města)

KonkurenceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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OSTRAVA!!! fajnOVA!!!
přímo Ostraváci a ve městě tak

můžeme narazit třeba na prodejny 

ZELENINA!!! a někteří svatebčané si 

na oznámení dokonce píší SVATBA!!!

Ostrava se v komunikaci zkrátka 

nestydí za svůj naturel a ani za 

způsob, kterým v ní (a o ní) lidé 

mluví. To se naplno projevilo 

i v kampani Strategického plánu 

rozvoje města Ostravy na období 

2017–2023, která ve slovní hříčce 

fajnOVA spojila pozitivní tonalitu 

s tématem nových začátků 

(definovaným strategickým 

dokumentem) a slangovým 

označením pro Ostravu.

Municipální marketing Ostravy je 

mezi Českými městy výjimečný. 

Jako jedno z mála měst dokázala 

Ostrava v roce 2008 přijít se 

značkou, se kterou se obyvatelé 

ztotožnili a která začala, 

v pozitivním slova smyslu, žít 

vlastním životem. Ikonický světle 

modrý nápis OSTRAVA doprovozený 

třemi vykřičníky OSTRAVA!!! vystihl 

energii, sebevědomí a patriotismus 

místních obyvatel. 

Jednoduchý koncept se třemi 

vykřičníky dovolil městu sjednotit 

komunikaci napříč tématy, a to až 

tak, že značku samovolně přebírají

KonkurenceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

Projekt úspěšně prezentuje 

strategický rozvoj města na dobře 

strukturovaném webu fajnova.cz, 

který návštěvníkovi jasně vysvětluje 

smysl této aktivity, srozumitelně 

představuje strategický dokument, 

prezentuje jednotlivé projekty, ale 

zejména vyzívá lidi k participaci 

a nabízí jí k tomu stále aktuální 

nástroje a možnosti zapojení –

například formou Google Docs

dotazníku nebo aplikací čistáOVA.

FajnOVA je také skvělým 

příkladem co-brandingu, který 

dokáže nenásilně zastřešovat celou 

řadu souvisejících témat -

příkladem  můžou být třeba 

projekty estetizace veřejných 

prostranství pod brandem Fajnovy

prostor, rodinná politika pod 

brandem Fajna rodina, nebo 

samotná aplikace čistáOVA. 

Že koncept funguje, dokazuje i to, 

že se na jednu loď přidávají i 

městské části, například městský 

obvod Ostrava Poruba, který 

provozuje web fajnovaporuba.cz. 

Ukázkou dobré práce co-brandingu 

je i prostá skutečnost, že na webu 

fajnovaporuba.cz nalezneme v 

patičce zpětný odkaz na web 

fajnova.cz. 
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Shrnutí důležitých skutečností
• má jen slabou společnou linku 

a každý rok je poměrně výrazně 

odlišná.

• Téma strategického plánování 

prezentuje město prostřednictvím 

projektu Strategie Brno 2050 pod 

značkou #brno2050. I když je web 

projektu povedený, dochází ke 

tříštění komunikace v dalších 

kanálech.

• Ostrava představuje unikátní 

příklad municipálního brandingu 

v rámci České republiky.

• Silnou značku fajnOVA vybudovala 

i v případě komunikace 

strategického plánu pro roky 

2017–2023. 

• Na příkladu fajnOVE vidíme, jak v 

praxi funguje dobrý co-branding, 

kdy se značka přirozeně šíří na 

další projekty (estetizace, 

rodinná politika) i subjekty 

(městské části).

• V rámci Olomouce neexistuje 

žádná organizace, instituce či 

firma, která by mohla suplovat 

funkci projektů zastřešených pod 

značkou Měníme Olomouc.

• Inspiraci, co se týče komunikace 

obdobných aktivit a projektů, 

nabízejí i další města, jako třeba 

Brno nebo Ostrava.

• Brno sdružilo témata oprav 

infrastruktury, velkých investic 

a přesunu hlavního nádraží pod 

jeden web kopemezabrno.cz. 

V kampaních využívá humor 

a gamifikaci.

• Komunikace participativního 

rozpočtu Brna Dáme na vás

Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Konkurence
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Jedna značka netleská
Prostor ke spolupráci se nám otevře 

zejména ve vztahu k organizacím, 

které mohou na jednotlivých 

projektech participovat, ať už jsou to 

městské části, městské firmy, nebo 

dokonce další municipality v rámci 

olomoucké aglomerace. Dalšími 

potenciálními spolupracovníky 

budou instituce mimo municipální 

rámec – tedy univerzita, výzkumná 

centra, ale třeba i kulturní instituce 

atd. Třetí oblastí spolupráce je pak 

rekrutování ambasadorů – ideálně 

přímo občanů (ale i podnikatelů 

atd.), kteří dodají kampani 

autenticitu a přiblíží ji lidem. 

Pokud se má značka Měníme 

Olomouc stát skutečně funkčním 

ubrella brandem, musí fungovat na 

principech co-brandingu. Její 

komunikační a vizuální styl by měly, 

ideálně samovolně a dobrovolně, 

přebírat všechny organizace, 

projektové týmy, instituce 

a jednotky zodpovědné za chod 

jednotlivých sub-brandů. Pokud 

kampaň povedeme správně, bude 

se do určité míry šířit tímto 

způsobem sama. Je tedy jasné, že 

bez kooperace s dalšími subjekty 

se v exekuci kampaně Měníme 

Olomouc prostě neobejdeme. 

SpolupráceMěníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

• Logo značky dobře korporátně 

navazuje na logo Olomouce, není 

však nejlépe obsahově a graficky 

zpracováno.

• Web značky si do budoucna 

vyžádá značnou obsahovou 

a strukturální revizi.

• Značka Měníme Olomouc dnes 

nemá jasně formulovaný slib, 

nastavené hodnoty, definovaný 

zastřešující rámec komunikace 

včetně vizuálního 

a komunikačního stylu. 



Municipální rámec
• Městské části – mohou se zapojovat jednak v rámci konkrétních projektů, 

jako jsou například přípravy strategických dokumentů, záměry smart city a 

udržitelné dopravy, podávání projektů v rámci Estetizace veřejných 

prostranství atd., případně (při dobrém fungování kampaně) přebírat celý 

brand Měníme Olomouc tak, jako jsme to viděli v případě Ostravy Poruby 

a kampaně fajnOVA.

• Městské firmy a organizace – celá řada projektů spadajících pod záštitu 

značky Měníme Olomouc se nějakým způsobem dotýká městských 

organizací (například školských) nebo firem (typově Dopravní podnik 

města Olomouce, Technické služby města Olomouce, Správa sportovních 

zařízení Olomouc atd.) Tyto společnosti a organizace by měly na kampani 

aktivně participovat, a to jednak komunikací v mantinelech nastaveného 

vizuálního a komunikačního stylu, zadruhé například poskytováním 

zajímavých zážitků pro participující občany.
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Extra-municipální rámec

• Instituce a firmy v rámci Olomouce – značka Měníme Olomouc bude mít přímý 

dopad na všechny instituce a firmy operující v rámci Olomouce a potažmo i celé 

olomoucké aglomerace, nejen na ty, které jsou s radnicí přímo funkčně či strukturálně 

provázány. Strategické dokumenty město běžně připravuje ve spolupráci s místními 

univerzitou a vysokou školou (zejména Univerzita Palackého v Olomouci) a zároveň 

též pro vlastní potřeby využívá strategie, které na objednávku municipality tyto 

instituce vypracovaly. Měníme Olomouc také ovlivní instituce, organizace a firmy 

z celé řady dalších odvětví (tedy nejen akademické), ať už jsou to například subjekty 

z řad kulturního průmyslu, sociální oblasti, turistického ruchu atd. Tyto subjekty by 

bylo vhodné zapojit nejen do přípravy samotné kampaně (včasným informováním, 

možností oponování a připomínkování atd.) ale i do tvorby konkrétních politik 

a kroků, který se za značkou Měníme Olomouc a jednotlivými jejími sub-brandy 

skrývají. To se do značné míry děje i dnes. V rámci tohoto procesu je však potřeba 

vytipovat konkrétní individua, které mohou značce Měníme Olomouc poskytnout 

v rámci kampaně svůj osobní kredit a dobrozdání.

• Organizace a aktivity podporované městem Olomouc formou grantů – zástupci 

těchto organizací a aktivit by měli být informování o zahájení kampaně značky 

Měníme Olomouc. Měli by vědět, jak značku aplikovat a jak komunikovat své aktivity 

a plány v jejím rámci. 
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Ambasadoři

• Známe osobnosti – velké investiční projekty (typu multifunkční haly) 

i menší komunitní projekty mohou v rámci kampaně podpořit známé 

osobnosti (sportovci, umělci atp.), na jejichž činnost má konkrétní případ 

rozvoje Olomouce přímý dopad. S těmito ambasadory je poté možné 

natočit video-medailonky, vytvořit značné množství unikátního obsahu pro 

web Měníme Olomouc, zapojit je do propagace na sociálních sítích 

a v médiích jak v rámci městských kanálů, tak jejich vlastní (influencers).

• Podnikatelé – Olomouc pomáhají měnit i lidé, kteří jsou zde ekonomicky 

aktivní – zejména v oblasti služeb jako je gastronomie atd. Tito aktivní lidé 

mohou jednak těžit z možností, které jim Měníme Olomouc poskytne, za 

druhé se pak mohou do kampaně přímo zapojit jako její ambasadoři.

• Občané města – představují ideální ambasadory pro značku typu Měníme 

Olomouc. Jsou to právě oni, kdo nejvíc pociťují dopady rozvoje města. Oni 

by měli participovat na projektech brandu a z jejich nápadů a podnětů by 

měla řada prezentovaných investic vycházet. Ať už jsou to mladí lidé, 

studenti, starší občané – všechny bychom měli motivovat k tomu, aby se 

stali ambasadory značky Měníme Olomouc a šířili povědomí o ní.

37 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Spolupráce
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Shrnutí důležitých skutečností
• z takových odvětví, jako je třeba 

kulturní průmysl, sociální služby, 

turistický ruch atp.

• Ambasadory konkrétních projektů 

i značky jako takové je možné 

rekrutovat i z řad veřejně známých 

osobností.

• Zaštítit projekt může i politická 

reprezentace, i když to vzhledem 

k dalším analyzovaným faktorům 

nedoporučujeme.

• Ideální ambasadory značky 

představují samotní občané.

• Aby mohla značka Měníme 

Olomouc fungovat jako efektivní 

umbrella brand, musí využívat 

principů co-brandingu. Bez 

spolupráce s dalšími subjekty se 

proto v kampani neobejdeme.

• V municipálním rámci jsou pro 

nás potenciálními partnery 

městské části, městské firmy 

a organizace, případně další 

municipality v olomoucké 

aglomeraci.

• V extra-municipálním rámci se 

otevírá možnost spolupráce 

zejména s místní univerzitou a 

dalšími vzdělávacími institucemi 

nebo organizacemi či firmami

Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza) Spolupráce
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Faktory ovlivňující kampaň
V této kapitole situační analýzy se 

proto zaměříme na rozpočtové 

možnosti města Olomouce a na 

postoje české veřejnosti k práci 

úřadů, její důvěru ve veřejné 

instituce, názory na práci volených

reprezentantů, zájem o veřejné dění 

a ochotu do něj zasahovat. Všechny 

tyto faktory mohou ovlivnit přijetí 

kampaně značky Měníme Olomouc 

mezi širokou veřejností.

Strategie municipální kampaně, pro 

kterou jsou klíčová témata investic 

a participace občanů, musí ve 

vztahu k prostředí a kontextu, 

v němž se pohybuje, vzít do úvahy 

dva základní faktory – jaké 

investice je schopné město 

realizovat a jak se vůbec cílová 

skupina staví k zapojení do správy 

věcí veřejných (a zároveň si 

uvědomit, že primární potřeba 

cílové skupiny je mít vždy aktuální 

informace – tedy vědět od kdy do 

kdy se budou projekty realizovat, co 

budou znamenat pro jejich 

každodenní fungování a co jim 

finální spuštění projektu přinese).

Prostředí 

a kontext
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

• Logo značky dobře korporátně 

navazuje na logo Olomouce, není 

však nejlépe obsahově a graficky 

zpracováno.

• Web značky si do budoucna 

vyžádá značnou obsahovou 

a strukturální revizi.

• Značka Měníme Olomouc dnes 

nemá jasně formulovaný slib, 

nastavené hodnoty, definovaný 

zastřešující rámec komunikace 

včetně vizuálního 

a komunikačního stylu. 
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Rozpočet – omezuje a osvobozuje
mandatorní výdaje. Podle rozpočtu 

pro rok 2020 se zdá, že se situace 

příliš nezmění ani v roce příštím, 

kdy poputuje na investice 564 

milionů korun. 

Přesto v roce 2020 dojde k dlouho 

očekávané výstavbě prodloužení 

tramvajové trati na sídliště Nové 

Sady a důležité opravě tramvajové 

trati v centru. Vzhledem 

k nedostatečným zdrojům města si 

však kofinancování projektu vyžádá 

úvěr ze strany města, a do budoucna 

tak může vést k „utahování

Město Olomouc hospodařilo v roce 

2019 s přibližně vyrovnaným 

rozpočtem s výdaji přesahujícími 

2,8 miliardy korun (původně 

schváleno přibližně 2,6 miliardy 

korun). Na velké investice a 

opravy z této částky v letošním 

roce putovala cca pětina 

(schváleno 456 milionů korun). 

Město se tak při realizaci větších 

investic muselo spoléhat na 

evropské a národní dotace. 

Rozsáhlejší samostatná investiční 

činnost by rozpočet neúnosně 

zatížila a neumožňovala pokrýt

Prostředí 

a kontext
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

opasků“. Nedostatek finančních 

prostředků tak může ovlivnit i osud 

(nebo rychlost realizace) dalších 

velkých plánovaných projektů. V 

Národním investičním plánu je 

například zařazena výstavba 

multifunkční haly se zahájením 

výstavby k roku 2021. Existuje i vize 

na stavbu nového odpadového 

centra ve Chválkovicích, projekt 

však bude zřejmě třeba přepracovat 

do úspornější varianty.

Omezený rozpočet města se 

samozřejmě promítne do vnímání

značky Měníme Olomouc mezi 

širokou veřejností. Lidé mohou 

kvůli nedostatečným finančním 

zdrojům vnímat prezentované 

plány (zejména dlouhodobějšího, 

strategického charakteru, věci, 

které vyžadují značné investice) 

jako prázdné sliby, které se 

vedení města nemůže nikdy 

podařit naplnit. Toto vnímání 

mohou dále posilovat případné 

negativní výstupy  v médiích 

spojené s dalšími zdrženími
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Rozpočet – omezuje a osvobozuje
Rozsáhlé investiční projekty typu 

výstavby nových tramvajových 

tratí stále zůstanou součástí 

komunikace, v celkovém rámci 

kampaně značky Měníme Olomouc 

však díky aktuálnímu stavu nezastíní 

projekty menší a participativní.

To ostatně odpovídá filosofii vedení 

města, které chce investice 

rovnoměrněji rozprostřít po celém 

katastru města a nasměrovat je 

i do jeho vzdálenějších částí. 

Veřejné zdroje tak budou lidem blíž, 

budou zlepšovat jejich každodenní 

prostředí. A to se musí promítnout

i do kampaně značky.

a odklady velkých strategických 

staveb a projektů.

Na druhou stranu se zde otevírá 

prostor využít značku Měníme 

Olomouc ke komunikaci menších 

investic komunitního charakteru, 

které ovlivňují kvalitu života přímo 

v místě, kde navrhovatelé bydlí, kde 

pracují nebo kde tráví volný čas. 

Tyto menší projekty (například 

projekty Estetizace veřejných 

prostranství) s sebou nenesou 

takovou míru rizika během 

realizace a umožňují mnohem 

intenzivnější zapojení veřejnosti než 

velké záměry. 

Prostředí 

a kontext
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Češi nejsou aktivní občané 
• hospodářskou spolupráci a rozvoj 

je Česká republika státem 

s nejnižším zájmem mladých lidí 

o politiku. O politiku nejeví podle 

průzkumu vůbec žádný zájem 

57 % lidí v Česku ve věku od 15 

do 29 let.4

• Lidé mají pocit, že politici se na 

oplátku nezajímají o ně. Více než 

tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že 

o názor obyčejných lidí se zajímá 

pouze menšina politiků. Jen 19 % 

má pocit, že může ovlivnit řešení 

problémů ve společnosti.5

I když statisícová účast na 

protestech na Letné může 

naznačovat něco jiného, podle 

průzkumů Češi nejeví velký zájem 

o věci veřejné, nedůvěřují 

institucím, nezajímá je politika 

a celkově nevyhledávají zprávy

o těchto oblastech. Vyplývá to 

z šetření, která ukázala, že:

• Nezájem o politiku a věci 

veřejné je rozšířen napříč 

českou populací, zejména to 

však platí pro mladší generaci. Z 

pětatřiceti zemí Organizace pro

Prostředí 

a kontext
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

• O práci a projektech 

municipalit nemají Češi kde 

sehnat informace. Třetina 

obecné populace mezi 15 až 79 

lety nesleduje zpravodajství 

vůbec nebo jen minimálně. 

Dalších téměř 30 % lze označit za 

konzumenty bulváru 

a neseriózních časopisů.6 

• Češi příliš nedůvěřují práci 

institucí, a to jak mocenských, 

tak politických. Ukázal to 

průzkum serveru iROZHLAS.cz 

s názvem „Česká společnost po

• třiceti letech“, který dal lidem 

možnost vyjádřit jejich míru 

důvěry institucím na škále 

sahající od -100 až po 100 bodů. 

Hodnocení mezi cílovými 

skupinami v průměru sahalo 

od -2 k -17 bodům s tím, že více 

respondenti důvěřovali 

institucím mocenským (např. 

soudy atd.) a výrazně méně 

institucím politickým (politické 

strany atp.)7

Všechny tyto sentimenty mohou 

ovlivnit efektivitu kampaně. 

4Zdroj: Society at a Glance, OECD Social Indicators, 2016
5Zdroj: Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2019, CVVM, 2019
6Zdroj: Zpravodajství nezajímá třetinu Čechů, hlavně mladších, ukázal průzkum, iDNES.cz, 2018 
7Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozdeleni-svobodou-data-elity-paulina-tabery-duvera_1910010600_zlo

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozdeleni-svobodou-data-elity-paulina-tabery-duvera_1910010600_zlo
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Důvěra může motivovat
V hodnocení různých oblastí života 

společnosti si tak městské a obecní 

úřady nevedly v roce 2018 vůbec 

špatně. A to pro jejich práci platí 

průřezově napříč poslední 

dekádou, kdy se v průzkumech 

veřejného mínění pravidelně 

objevují na pozici premiantů.8

Spokojenost veřejnosti s prací 

městského úřadu může významně 

přispět k její ochotě participovat 

na projektech úřadem iniciovaných 

a zároveň podpoří pozitivní přijetí 

kampaně publikem.

Češi jsou možná politicky apatičtí 

a příliš nedůvěřují institucím, přesto 

si městské a obecní úřady 

nevedou v jejich hodnocení 

špatně. Je těžké získat oddělená 

data přímo pro Olomouc, ale 

obrázek nám mohou poskytnout 

i obecné trendy v české populaci. 

Jedničku nebo dvojku by v roce 

2018 za jejich práci dalo 

městským a obecním úřadům 

52 % Čechů. Od 34 % by si městské 

a obecní úřady vysloužily dobrou 

„za tři“ a dostatečnou či 

nedostatečnou by dalo 14 % Čechů.

Prostředí 

a kontext
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

8Zdroj: Vysvědčení společnosti: práce prezidenta je hodnocena hůře než vloni. Kritičtěji občané posuzují i situaci ve školství, STEM, 2019
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Fandí se i zastupitelům a starostům

V případě starostů důvěra činí 64 % 

a podíl nedůvěřujících tvoří 31 %. 

Podobně jako v případě zastupitelů 

se 5 % dotázaných nedokázalo 

rozhodnout.9

Z výsledků výzkumu jasně vidíme, že 

spojení značky Měníme Olomouc 

s politickou reprezentací na úrovni 

municipality nemusí mít na brand

negativní dopad. Přesto musíme 

vzít v potaz i výsledky výše 

uvedených průzkumů a výrazně 

zvážit politickou rovinu kampaně.

Pojďme se teď podívat, jak Češi 

hodnotí práci obecních a městských 

zastupitelstev a práci starostů. 

V konkurenci ostatních činitelů 

si opět vedou velmi dobře. 

Ve skutečnosti jsou obecní 

zastupitelstva a starostové jedinými 

institucemi, kde důvěra převládá 

nad nedůvěrou.

Konkrétně obecním zastupitelům 

důvěřuje 63 % dotázaných, 

nedůvěřuje jim 32 % a zbývajících 

5 % se nedokázalo rozhodnout a 

raději zvolilo variantu „nevím“.

Prostředí 

a kontext
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

8Zdroj: Naše společnost 8. – 17. 6. 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 2019



Jak moc se participuje?
Obecné postoje ke správě věcí veřejných napříč českou společností jsou jedna 

věc. Jak moc jsou ale ochotní participovat přímo Olomoučané? Radnice 

má zkušenost se zapojením veřejnosti například v rámci přípravy 

Strategického plánu rozvoje města Olomouce.

• Formou dotazníku se zapojilo 1010 občanů (kvůli reprezentativnosti byl 

vzorek zvolen metodou kvótního výběru)

• Více než 2 110 lidí se zapojilo do tvorby tzv. pocitových map

• Veřejných projednání strategie se v průměru účastnilo 40 lidí

• Pro srovnání – ve městě Brně se během přípravy podobného 

strategického dokumentu Strategie Brno 2050 do tvorby pocitových 

map naživo zapojilo přes 500 Brňanů, on-line účastníků potom bylo 

780.9 Ostravskou fajnOVOu pocitovou mapu pak pomáhalo tvořit 1 230 

jedinečných uživatelů. Zdá se tedy, že Olomoučtí občané prokazují 

srovnatelnou či vyšší ochotu participovat na tématech pod záštitou značky 

Měníme Olomouc a nijak v tomto ohledu nezaostávají za jinými městy.10

46 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

9Zdroj: https://brno2050.cz/jak-jste-se-zapojili/
10Zdroj: https://fajnova.cz/chci-se-zapojit/

Prostředí 

a kontext

https://brno2050.cz/jak-jste-se-zapojili/
https://fajnova.cz/chci-se-zapojit/
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Shrnutí důležitých skutečností
• Městské úřady si v hodnocení 

společnosti vedou dobře. Aktivity 

iniciované těmito institucemi 

proto mohou být veřejností 

přijímány pozitivně.

• Značku Měníme Olomouc nemusí 

devalvovat spojení s politickou 

reprezentací. Práce starostů 

a zastupitelů je totiž lidmi také 

pozitivně hodnocena. Vzhledem 

k výsledkům výše uvedených 

výzkumů je však politizování 

značky potřeba pečlivě zvážit.

• Participace se v českých městech 

účastní zlomek populace. 

Olomouc však v tomto ohledu

• dosahuje ve srovnání s dalšími 

městy nadprůměrných výsledků.

• Rozpočet města je omezený 

a nedovoluje snadnou realizaci 

velkých, strategických investic

a rozvojových projektů.

• Otevírá se tak prostor pro 

komunikaci menších 

komunitních záměrů s dopadem 

přímo do místa, kde občané žijí, 

pracují nebo tráví volný čas.

• Češi nejsou aktivní občané, 

nezajímají se o politiku (zejména 

mladá generace), věří, že politici 

se na oplátku nezajímají o jejich 

problémy, nedůvěřují příliš 

institucím a nesledují politické 

nebo veřejno-správní zprávy.

Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Prostředí 

a kontext



Cílové skupiny
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Všichni jsou cílovka
kampaně je proto nesmíme 

opomenout. 

Naše značka se navíc nedotýká jen 

samotných Olomoučanů. 

Prostřednictvím efektů, jako je 

suburbanizace nebo naopak 

koncentrace služeb do velkých 

center, se do Olomouce každý den 

„stěhuje“ za prací, vzděláním či 

zábavou mnoho lidí z okolních měst 

a obcí. Rozvoj Olomouce tak 

zprostředkovaně ovlivní i je. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 

Olomouc je též univerzitním městem, 

se cílovou skupinou stávají

Jako většina municipálních 

projektů má i značka Měníme 

Olomouc velmi širokou cílovou 

skupinu. Jednotlivé sub-brandy 

ovlivní svým dopadem prakticky 

všechny obyvatele města – od těch 

nejmladších až po ty nejstarší. 

Každý segment má přitom své 

specifické potřeby. Odborná 

veřejnost se naopak může 

zapojovat do přípravy jednotlivých 

produktů Měníme Olomouc, 

například strategických 

dokumentů, a zaštiťovat je svým 

know-how. Média se při správné 

komunikaci mohou stát hlásnou 

troubou značky a při nastavení

Cílové 

skupiny
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

potenciálně i lidé, kteří vůbec 

nemusí mít v Olomouci trvalé 

bydliště, ale dlouhodobě se zde 

zdržují kvůli vzdělání. Studenti jsou 

významnou komunitou, která do 

značné míry definuje atmosféru a 

genius loci města.

Cílovou skupinu chceme zároveň 

motivovat nejen k tomu, aby 

kampaň zaznamenala a vnímala, 

ale aby se aktivně zapojila do 

jednotlivých projektů a potenciálně 

i do komunikace značky Měníme 

Olomouc jako takové. Důležité 

proto bude přesně určit, která

témata jsou konkrétním

segmentům cílové skupiny nejbližší, 

a které komunikační kanály mají 

největší šanci je oslovit. Jen tak 

budeme komunikovat efektivně.
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Efektivní v každé fázi

Cílové 

skupiny
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

• Úvaha o zapojení – motivovaní 

zvažují participaci na některém z 

projektů

• Aktivita občana se zvyšuje, 

reaguje na příchozí informace 

a začíná je sám aktivně 

vyhledávat. Navštěvuje stránky, 

čte články, sleduje sociální sítě.

• Zapojení – motivovaní lidé se 

zapojují do diskurzu s radnicí. 

Participují a dávají feedback.

• V této fázi již občan musí mít 

všechny obecné informace 

o značce Měníme Olomouc a sám 

aktivně vyhledává další 

informace nutné pro zapojení.

• Zaznamenání komunikace 

– klíčová je vizibilita

• Publikum vnímá naše sdělení 

často pasivně. Pokud pro něj 

bude naše komunikace 

relevantní, může mít tendenci 

začít se se značkou Měníme 

Olomouc seznamovat.

• Ambasadorství – člověk se stává 

potenciálním přirozeným 

ambasadorem značky Měníme 

Olomouc. Šíří její dobré jméno 

prostřednictvím word-of-mouth

efektu, případně se zapojuje do 

oficiální komunikace brandu

SEE THINK DO CARE
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Typologizace cílových skupin

Cílové 

skupiny
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

Interní

Politická reprezentace

Externí – Olomouc

Garanti sub-brandů

Komise městských částí

Městské firmy 
a organizace

Široká veřejnost

• Děti a mládež

• Studenti

• Mladí dospělí

• Rodiny

• Prázdné hnízdo

• Senioři

• Podnikatelé a pracující

• Handicapovaní

• Média

Odborná veřejnost

• Akademik

• Soukromý sektor

• Veřejný sektor

• Pracovník NNO (sociální oblasti)



Interní

Interní cílové skupiny nejsou primárním publikem kampaně Měníme 

Olomouc. Avšak vzhledem k tomu, že komunikace značky bude fungovat 

pouze tehdy, jestli budou efektivně uplatňovány zásady co-brandingu, je 

nutné zajistit shodu a kooperaci všech interních hráčů, kteří mohou do 

kampaně brandu vstoupit nebo ji nějakým způsobem ovlivnit.

• Politická reprezentace – na formování a komunikaci značky Měníme 

Olomouc by měla panovat shoda v rámci municipální koalice. Vzhledem k 

tomu, že mnoho ze zahrnutých témat a sub-brandů přesahuje rámec 

volebního období, bylo by vhodné zajistit i podporu nadstranickou.

• Garanti sub-brandů – ať už jsou to vedoucí konkrétních magistrátních 

odborů, vedení městských organizací či firem, kontaktní osoby atd., všichni 

musí být informováni o nastavení komunikačního konceptu Měníme 

Olomouc a způsobech, jak převzít unifikovaný branding značky. 

• Komise městských částí – značku Měníme Olomouc mohou v rámci co-

brandingu přebírat i jednotlivé městské části. Zahrnuté projekty na ně 

navíc budou mít přímý dopad. I jejich vedení by proto mělo být pravidelně 

informováno.

52 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



Interní

• Městské firmy a příspěvkové organizace – jak už jsme si uvedli výše v 

analýze, v rámci komunikace značky Měníme Olomouc se nabízí přímé 

zapojení mnoha městských firem, ať už na přípravě konkrétních produktů 

nebo třeba nevšedních odměn pro participující veřejnost. 

53 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



54 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
témata

Smysl projektu Náplň projektu Možnosti zapojení Komunikační koncept

Úkoly v rámci kampaněStrategie a plán kampaně
Vizuální a komunikační 

styl
Co-branding a přebírání 

značky

Ambasadorství Vývoj kampaně Výsledky a vyhodnocení



55 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
komunikační 

nástroje

Osobní komunikace

Setkání týmu značky s 
garanty sub-brandů

Přímá komunikace Jednání koalice Jednání opozice

Setkání týmu značky s 
vedením městských částí

Setkání týmu značky s 
kontaktními osobami sub-

brandů

Setkání týmu značky 
s vedením městských firem 
a příspěvkových organizací

Školení vizuálního 
a komunikačního stylu

Newsletter Reporting
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Externí – Olomouc – široká veřejnost
efektivity komunikačních nástrojů.

Z taktického hlediska lze cílovou 

skupinu segmentovat i dle 

geografických parametrů –

zejména místa bydliště, protože to 

ovlivní případný zájem o konkrétní 

realizované a plánované investice. 

Takto podrobná segmentace však 

není součástí této situační analýzy.

Počet obyvatel Olomouce mírně 

přesahuje 100 tisíc. Nejpočetnější 

věkovou skupinou jsou lidé mezi 

15–64 lety věku (65,6 %), kam spadá 

také nejvíce segmentů naší cílové 

skupiny – od studentů přes mladé

Široká veřejnost v rámci města 

Olomouce je jednoznačně 

primární cílovou skupinou 

kampaně Měníme Olomouc.

Nejcitelněji zaznamená dopady 

projektu, bude komunikací nejvíce 

saturována a má také k dispozici 

nejširší možnosti participace

v rámci kampaně.

V situační analýze segmentujeme 

cílovou skupinu na základě 

demografických charakteristik, 

protože ty nám umožní vyvozovat 

obecné předpoklady ohledně afinity 

hlavních komunikačních témat pro 

konkrétní segmenty a zároveň též

Cílové 

skupiny
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)

dospělé, rodiny, podnikatele 

a pracující až po prázdné hnízdo. 

Významnou skupinou jsou senioři 

(65+ a 19 %), kteří jako jediný ze 

segmentů vykazují v Olomouci 

dlouhodobý významnější růst. Děti 

a mládež tvoří 15,4 % obyvatel 

města a také se jako skupina 

pomalu rozrůstají. Přírůstek však 

není tak zásadní jako v případě 

nejstarší věkové skupiny. 

Nejvíce obyvatel Olomouce má 

úplné střední vzdělání s maturitou 

(30,3 %), významná část (20,6 %) 

vzdělání vysokoškolské, 26,5 %

střední vzdělání včetně vyučení bez 

maturity a 13,8 % základní včetně 

neukončeného. Další segmenty 

jsou z hlediska účelu této situační 

analýzy zanedbatelné.

Zajímavé je, že Olomouc ve 

srovnání s jinými českými městy 

neztrácí v procesu suburbanizace 

tak významné množství obyvatel. 

V poslední době díky příznivé 

populační křivce dokonce vykazuje 

přírůstek.11

11Zdroj: http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/88_/8828/analyticka-cast-sp-olomouc.cs.pdf

http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/88_/8828/analyticka-cast-sp-olomouc.cs.pdf


Děti a mládež

• Věk: 15-26 let (zahrnujeme děti a mládež ve věku povinné školní docházky)

• Charakteristika: U této cílové skupiny lze předpokládat naprosto 

minimální (až na výjimky) zájem o politické dění a dění na úrovni 

municipality (výzkumy ukazují na nízký zájem mládeže o politiku, viz 

předchozí kapitoly situační analýzy). Informace se k tomuto segmentu 

dostávají zejména zprostředkovaně přes vliv rodičů, prarodičů nejbližšího 

okolí nebo vzdělávacích pracovníků. Mohou zaznamenat komunikaci v celé 

řadě kanálu, od outdooru až po sociální sítě, můžeme se však domnívat, že 

ji budou vnímat zejména druhotně a okrajově. Na druhou stranu se nabízí 

zapojení této cílové skupiny prostřednictvím školních aktivit, programů, 

přednášek, soutěží, eventů a kontaktní kampaně.

57 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



58 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
témata

Zábava Vzdělávání Sportovní vyžití Trávení volného času

DopravaKomunitní aktivity Kultura Stav v místě bydliště

Dění v místě bydliště



59 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
komunikační 

nástroje

Sociální sítě InternetVenkovní reklama Reklama v MHD

Školní aktivityPřednášky a prezentace Kontaktní kampaň Eventy

Soutěže Ambientní média



Studenti

• Věk: 16–30  let (středoškolští a vysokoškolští studenti)

• Charakteristika: Zájem o municipální témata se u studentů prohlubuje, 

stále však musíme počítat s tím, že pozornost, kterou jsou ochotni věnovat 

politice a veřejnosprávní oblasti, není nevyčerpatelná. S postupujícím 

věkem však stále intenzivněji pociťují dopady rozvoje města a jsou již 

schopni utvořit si na ně samostatný názor. Od osmnácti zároveň začínají 

být aktivní v politickém procesu, i když například volební účast mladších 

ročníků je v rámci municipálních voleb stále velmi malá. S nejvyšší 

pravděpodobností nesledují magistrátní komunikační kanály jako městský 

zpravodaj a stránky města a neúčastní se příliš veřejných projednání. 

Velmi úspěšné u nich naopak mohou být nástroje typu sociálních sítí, 

aplikací atd. 

60 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



61 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
témata

Zábava Vzdělávání Sportovní vyžití Trávení volného času

DopravaKomunitní aktivity Kultura Dostupnost služeb

Stav v místě bydliště Dění v místě bydliště
Dopravní dostupnost 

města
Občanský aktivismus

Budoucnost města Environmentální témata



62 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
komunikační 

nástroje

Sociální sítě

Web města

Venkovní reklama Reklama v MHD Web značky

Školní aktivity

Video

Kontaktní kampaň Eventy

Soutěže

Guerilla Marketing

Internet Aplikace

Ambientní média Druhotně PR



Mladí dospělí

• Věk: 25–35  let (dokončené vzdělání, bezdětní)

• Charakteristika: Již dokončili studia, na zakládání rodiny se ještě ale 

necítí. Žijí v páru, buďto samostatně nebo ve sdíleném bydlení, často jsou 

i single. V současné chvíli je pro ně důležitá seberealizace, karierní a osobní 

růst, zábava a volný čas. Pohybují se v trojúhelníku zaměstnání – bar, 

kavárna – domov. Jsou časově vytížení, mají mnoho aktivit a zájmů. Na 

rozdíl od dětí, mládeže a studentů začínají více vnímat klasické 

komunikační kanály, jako je například zpravodajství. Dění na úrovni 

municipality je ale stále zajímá jen omezeně. Stále existuje poměrně 

vysoká pravděpodobnost, že se kvůli lukrativnímu zaměstnání nebo 

partnerovi mohou přestěhovat do jiného města. Kvůli hektickému stylu 

života nemusí mít čas participovat na veřejných projektech typu 

Měníme Olomouc.

63 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



64 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
témata

Zábava Sportovní vyžití Trávení volného času

Doprava

Komunitní aktivity

Kultura

Dostupnost služeb Stav v místě bydliště Dění v místě bydliště Budoucnost města

Ekonomika Pracovní možnosti

Environmentální témata Udržitelný rozvoj Strategické projekty



65 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
komunikační 

nástroje

Sociální sítě

Web města

Venkovní reklama Reklama v MHD Web značky

Video

Kontaktní kampaň Eventy

Soutěže

Guerilla Marketing

Internet Aplikace

Ambientní média

PR



Rodiny s dětmi

• Věk: 25–55 let (s dětmi, které žijí v domácnosti)

• Charakteristika: Pravděpodobně se bude jednat o jeden z nejaktivnějších 

a nejdůležitějších segmentů cílové skupiny značky Měníme Olomouc. 

S městem se již pravděpodobně rozhodli spojit svou dlouhodobou 

budoucnost a nejspíše i budoucnost svých dětí. Na jeho pozitivním rozvoji 

mají největší zájem jednak kvůli sobě, zejména však kvůli dobru svých 

potomků. Jsou ekonomicky aktivní a vzhledem ke své rodinné situaci 

využívají prakticky nejvíce služeb municipality. Záleží jim na stavu a dění 

v místě, kde bydlí, ekonomickém rozvoji města a stavu místního 

pracovního trhu. Oproti předchozím segmentům ustupuje do pozadí téma 

zábavy (z osobního pohledu rodičů ve prospěch dětí), naopak přibývají 

témata spojená i s péčí o starší generací – prarodiče. U této skupiny 

můžeme očekávat vyšší míru participace, aktivního zapojení a představují 

ideální ambasadory značky Měníme Olomouc. 

66 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



67 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
témata

Vzdělání

Sportovní vyžití

Trávení volného času

Doprava

Komunitní aktivity

Kultura

Dostupnost 
a kvalita služeb

Stav v místě bydliště Dění v místě bydliště

Budoucnost města

Ekonomika Pracovní možnosti

Environmentální témata Udržitelný rozvoj Strategické projekty

Bezpečnost 
a veřejný pořádek

Kvalita veřejných prostor Rodinné benefity

Bydlení Zdraví

Investiční akce

Participace



68 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
komunikační 

nástroje

Média

Web města

Venkovní reklama Reklama v MHD Web značky

Video

Kontaktní kampaň Eventy Guerilla Marketing

Internet Aplikace

Ambientní média

PR Sociální sítě Veřejná projednání

Newsletter Městské tiskoviny Regionální TV Morava



Prázdné hnízdo

• Věk: 45–65 let (děti již opustily domácnost)

• Charakteristika: Jsou stále ekonomicky aktivní, mají však již odrostlé děti, 

které opustily domácnost (na univerzitní studia nebo založily již vlastní 

rodinu). Jejich priority se proto oproti rodinám s dětmi mění a paradoxně 

se vrací blíže k mladým dospělým. Lidé z cílové skupiny prázdné hnízdo 

hledají po odchodu dětí nové možnosti seberealizace, jsou většinou 

ekonomicky zajištění a chtějí se ve městě opět bavit a najít i kulturní vyžití. 

Více se také zajímají o politické dění, veřejnou správu a sledují klasická 

média a zpravodajství. K participaci mohou být kvůli předchozím 

zkušenostem skeptičtější než rodiny s dětmi. Nejsou již tak motivovaní. 

Chtějí žít v klidném, atraktivním a příjemném prostředí.

69 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



70 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
témata

Vzdělání

Sportovní vyžití

Trávení volného času

Doprava

Kultura

Dostupnost 
a kvalita služeb

Stav v místě bydliště Dění v místě bydliště

Budoucnost města

Ekonomika Pracovní možnosti

Strategické projekty

Bezpečnost
a veřejný pořádek

Kvalita veřejných prostor Zdraví

Investiční akce

Možnosti seberealizace Zábava



71 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
komunikační 

nástroje

Média

Web města

Venkovní reklama Reklama v MHD Web značky

Kontaktní kampaň EventyInternet

PR Sociální sítěVeřejná projednání Newsletter

Městské tiskoviny Regionální TV Morava



Senioři

• Věk: 65+ let

• Charakteristika: Vzhledem k věku (a často i finanční situaci) se pro ně 

stává město mnohem hůře dostupné. Na důležitosti u nich nabývají témata 

zdraví, dostupnosti služeb (klasických, ale například i sociálních), dopravní 

obslužnosti, stavu a dění v bezprostředním okolí jejich bydliště a řada 

dalších. Pokud si uchovají zájem o veřejné dění, může u nich opět 

nastoupit intenzivní vnímání budoucnosti města, a to kvůli příštím 

generacím (vnoučata). Jsou jednou z ohrožených skupin, co se týče 

bezpečnosti města, ale třeba i otázky bydlení. S používáním moderních 

nástrojů participace již mohou mít problémy. K propagaci mohou být 

skeptičtí, nedůvěřiví. Na druhou stranu, u aktivních seniorů může být míra 

participace naopak nadprůměrně vysoká. Složení komunikačních nástrojů 

se v případě této cílové skupiny výrazně proměňuje. Do pozadí ustupuje 

online prostředí, na důležitosti nabývají klasické municipální kanály 

(zpravodaje), média a PR.

72 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



73 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
témata

Doprava

Komunitní aktivity

Dostupnost
a kvalita služeb

Stav v místě bydliště Dění v místě bydliště

Budoucnost města

Bezpečnost 
a veřejný pořádek

Kvalita veřejných prostor Bydlení Zdraví

Participace



74 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny

Hlavní 
komunikační 

nástroje

Média Venkovní reklama Reklama v MHD Kontaktní kampaň

Eventy PR Veřejná projednáníMěstské tiskoviny

Regionální TV Morava



Podnikatelé a pracující

• Věk: 20–60  let

• Charakteristika: Tato cílová skupina se do značné míry překrývá 

s některými z výše vyjmenovaných segmentů. Afinita různých 

komunikačních nástrojů se proto může lišit podle věku, sociálního statusu 

atd. Co však podnikatele a samostatně pracující lidi v rámci Olomouce 

spojuje, jsou témata, která je v souvislosti se značkou Měníme Olomouc 

budou zajímat nejvíce. Nepochybně to bude: ekonomický rozvoj města, 

stav místního pracovního trhu, strategické plánování, výstavba 

infrastruktury, klientské příležitosti ve vztahu k městu, investiční akce, role 

města jako mediátora (například při jednání s investory), dlouhodobá vize 

rozvoje, dopravní dostupnost města a mobilita pracovní síly. Podnikatele 

zasáhne obecná kampaň značky Měníme Olomouc, jako příslušníky dalších 

segmentů cílové skupiny široké veřejnosti. Město by se na ně však ve svých 

snahách mělo soustředit i separátně, komunikovat s nimi napřímo, zapojit 

je do přípravy strategických dokumentů, pravidelně je informovat 

(například prostřednictvím zvláštního newsletteru) a rekrutovat 

potenciální ambasadory značky.

75 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



Handicapovaní

• Věk: libovolný

• Charakteristika: I tato cílová skupina se  do značné míry překrývá

s některými z výše vyjmenovaných segmentů. Afinita různých 

komunikačních nástrojů se proto může lišit podle věku, sociálního statusu 

atd. Zcela zásadní bude v případě lidí s handicapem otázka bezbariérovosti 

města ve vztahu ke všem výše vyjmenovaným tématům (u předchozích 

skupin) a zdravotních a sociálních služeb. U kampaně budeme muset řešit 

také přístupnost jednotlivých komunikačních nástrojů lidem s handicapem 

(například webové stránky).

76 Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
Cílové 

skupiny



Média

• Věk: libovolný

• Charakteristika: Média představují separátní segment v rámci cílové 

skupiny široké veřejnosti. Nejsou koncovými příjemci našich sdělení, ale 

naším úkolem je dosáhnout toho, aby komunikaci značky Měníme 

Olomouc šířila dál. Doporučujeme k tomuto účelu využít klasických 

nástrojů Public Relations a mediálního lobbingu – pravidelnou komunikaci 

s novináři, tiskové konference a tiskové zprávy. Nad to doporučujeme 

rekrutovat skupinu ambasadorů z řad organizátorů projektu (politická 

reprezentace, garanti, odborná veřejnost, participující občané) a těm 

poskytnout mediální školení, aby dokázali s novináři efektivně 

komunikovat. U nejdůležitějších ambasadorů značky zároveň 

doporučujeme zapojit jejich osobní komunikační kanály do propagace 

značky Měníme Olomouc (např. stránka či profil na Facebooku, Twitteru), 

protože tyto jsou novináři často sledovány a berou z nich obsah pro své 

zprávy. Různé mediální eventy mohou mít navíc participativní přesah, kdy 

zástupce mediální obce přizveme ke konkrétním participativním akcím, do 

kterých se budou moci i aktivně zapojit. 
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Cílové 

skupiny
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Externí – Olomouc – odborná veřejnost

Komunikace s odbornou veřejností 

si vyžádá zcela odlišný přístup od 

hlavní propagační kampaně 

Měníme Olomouc. Tou bude 

samozřejmě druhotně také zasažena 

(jako součást dalších segmentů 

cílových skupin), zároveň k ní ale 

musí být vedena v podstatě 

separátní kampaň zaměřená na její 

zapojení, motivování a rekrutování 

ambasadorů. 

Pokud se nám odbornou veřejnost 

povede zapojit do kampaně, potom 

můžeme v rámci co-brandingu 

využít vzájemného synergického 

efektu a komunikaci posilovat.

Ať už to jsou představitelé 

univerzity, důležitých organizací 

v rámci města, soukromého 

sektoru či NNO, odborná 

veřejnost představuje 

neopomenutelnou cílovou 

skupinu pro značku Měníme 

Olomouc. Otázky strategického 

rozvoje města, investičních projektů, 

participace atd. jednak napřímo a 

velmi citelně ovlivňují její činnost, za 

druhé se potom odborná veřejnost 

sama podílí na přípravě konkrétních 

produktů značky – např. 

strategických dokumentů. Může také 

navrhovat projekty k realizování a na 

jejich uskutečnění se pak účastnit.

Cílové 

skupiny
Měníme Olomouc – komunikační strategie (situační analýza)
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Cílové 

skupiny

Hlavní 
témata

Smysl projektu Náplň projektu Možnosti zapojení Příprava produktů

AmbasadorstvíKonzultace
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Cílové 

skupiny

Hlavní 
komunikační 

nástroje

Osobní komunikace Přímá komunikace Prezentace

Setkání pracovních skupin

Konference

Byznys snídaně Otevřená projednání



SWOT analýza
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Prostředí 

a kontext

Zdroje a výstupy
slabých stránek na pozitivní přijetí 

značky cílovými skupinami. 

Identifikujeme také příležitosti

a hrozby spojené s vnějšími faktory, 

zejména s municipálním a extra-

municipálním prostředí a 

komunikací,  a navrhujeme 

srozumitelná opatření, která nám 

umožní využít pozitivních externích 

vlivů a vyvarovat se těch 

negativních.

Pro účely nastavení komunikace 

značky Měníme Olomouc jsme 

připravili SWOT analýzu na 

základě informací poskytnutých 

zadavatelem, sekundárních 

zdrojů, skutečností shrnutých 

v situační analýze a vlastní 

agenturní expertízy.

V navazujících částech analýzy 

potom popisujeme jasné a efektivní

kroky, jak nejlépe využít silných

stránek značky Měníme Olomouc. 

Doporučujeme, které aspekty 

brandu vyzdvihnout v propagaci

a které naopak potlačit tak, 

abychom minimalizovali dopad
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Prostředí 

a kontext

Silné stránky
• Značka se přímo dotýká životů obyvatel Olomouce

• Potenciál celkového pokrytí tématu rozvoje města

• Potenciál dalšího růstu značky

• Dobrý základ v podobě názvu značky

• Velmi omezená konkurence

• Velký prostor pro co-branding

• Velký prostor pro externí spolupráci

• Princip participace posiluje spojení občanů se značkou

• Přístup k široké škále efektivních nástrojů ATL image komunikace

• Politická podpora současného vedení města

Vnitřní 

faktory



84 Měníme Olomouc – komunikační strategie (SWOT analýza)

Silné stránky – explikace
Nepopiratelnou výhodou je 

i skutečnost, že značka ve svých 

funkcích v rámci Olomouce 

prakticky nemá konkurenci, žádný 

jiný subjekt je nemůže suplovat 

v takové míře, rozsahu a kvalitě.

Participativní principy, které stojí 

v základech značky, mohou do 

budoucna posílit identifikaci 

občanů se značkou Měníme 

Olomouc. Výhodou je, že princip 

participace byl v minulosti 

aplikován i na spolupráci s 

univerzitami a dalšími institucemi 

v Olomouci. Z jejich řad je do 

budoucna možné rekrutovat

potenciální ambasadory značky.

Některé z plánovaných projektů 

vykazují navíc podporou veřejně 

známých osobností, které také 

mohou značce propůjčit svůj osobní 

společenský kredit. Samostatnou 

kapitolou je pak aplikace možností 

co-brandingu,  a to jak v rámci 

municipality (městské firmy, 

městské části a organizace), tak 

mimo ni. Komunikace jednotlivých 

subjektů pod značkou Měníme 

Olomouc se bude při dodržování 

jednotného vizuálního a 

komunikačního stylu vzájemně 

doplňovat a posilovat 

synergickým efektem.

Značka může v rámci své 

komunikace v budoucnu těžit 

i z poměrně snadného a rozsáhlého 

přístupu města k nabídce 

lukrativních inzertních ploch, ať 

už v rámci OOH segmentu nebo 

jiných komunikačních kanálů.

Image ATL kampaň značky tak bude 

mít dostatečný dosah, aby zvýšila 

povědomí o existenci brandu a jeho 

přínosech pro život Olomoučanů.

Nezanedbatelným přínosem pro 

budoucí život značky je 

i jednoznačná podpora a 

prioritizace značky Měníme 

Olomouc v komunikaci města.

Značka Měníme Olomouc má 

potenciál zahrnout celou řadu 

témat, která přímo ovlivňují kvalitu 

života obyvatel města. Může se stát 

zastřešujícím brandem veškeré 

komunikace týkající se rozvoje 

města – zejména, pokud bude do 

budoucna inkorporovat další sub-

brandy a nedopustí tříštění značky.

Již dnes značka disponuje dobrým 

jménem, které obsahuje call-to-

action. Do budoucna však bude 

třeba se jménem značky ještě 

pracovat, abychom z kvalitního 

základu dokázali vybudovat 

skutečně ikonický brand města.
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Prostředí 

a kontext

Vnitřní 

faktory

Slabé stránky
• Roztříštěnost značky

• Aktuální podoba webu značky

• Značce chybí slib, hodnoty, strategie, vizuální a komunikační styl

• Značka aktuálně neplní definované cíle

• Rozsáhlá a diferencovaná cílová skupina

• Hůře uchopitelná a srozumitelná témata pro určité segmenty CS

• Chybí nástroje participace

• Nenápadité a graficky nevhodně uchopené logo

• Omezený rozpočet města

• Neefektivní kanály BTL komunikace

Vnitřní 

faktory
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Slabé stránky – explikace
situaci dokázaly zvrátit. Značka tak 

v podstatě neplní téměř žádný z 

definovaných cílů, ať už hlavních či 

doplňkových. Adresování výše 

vyjmenovaných problémů je však 

účelem tohoto dokumentu.

Slabým místem značky se může do 

budoucna ukázat i rozsáhlá cílová 

skupina. Každý segment má jiné 

zájmy a potřeby, přičemž 

konzumuje také jiná média. 

Oslovit všechny skupiny v rámci CS 

jedním společným konceptem si 

proto vyžádá pečlivou přípravu 

komunikačního stylu. Značka také 

komunikuje řadu poměrně složitých

témat, která mohou být pro CS 

obtížně uchopitelná.

Vzhledem k tomu, že jedním ze 

základních pilířů značky Měníme 

Olomouc je princip participace, je 

zarážející, že aktuálně město 

nenabízí téměř žádné nástroje, jež 

by zapojení občanů umožnily. Do 

budoucna má tuto skutečnost 

napravit například participace 

občanů při výběru projektů v rámci 

Estetizace veřejných prostranství. Do 

té doby lze využít provizorní nástroje 

– například Google Doc dotazník atp.

Kromě výše zmíněných faktorů musí 

tento dokument vypíchnout

též graficky nepříliš povedenou 

podobu loga a v dalších kapitolách 

předloží návrh jeho redesignu.

Za slabou stránku značky musíme 

považovat i omezené zdroje města 

Olomouce, které mohou limitovat 

projekty, jež je municipalita 

schopná realizovat, případně vést k 

zadlužení a utahování opasků do 

budoucna.

Nevýhodou jsou i malé dosahy BTL 

nástrojů města – například 

Facebooku. Ty si vyžádají podporu 

v rámci sponzorovaných kampaní.

V současné době je značka Měníme 

Olomouc značně roztříštěná –

jednotlivé sub-brandy komunikují 

často samostatně, svým 

specifickým stylem a nespojuje je 

žádná společná linie. To se odráží 

i v současné podobě webu Měníme 

Olomouc, který nezahrnuje 

všechny sub-brandy, nevyzívá k 

participaci a v podstatě je pouze 

věstníkem investičních akcí. 

Nefunguje vzájemné odkazování, 

které by stavělo Měníme Olomouc 

do pozice skutečného umbrella

brandu. Značce zároveň chybí jasně 

definovaný slib, hodnoty, strategie 

a komunikační styl, které by tuto 
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Prostředí 

a kontext

Vnitřní 

faktory

Příležitosti
• Ochota Olomoučanů participovat

• Příklady ostatních měst

• Potenciál aktuálních velkých projektů

• Blízkost komunitních projektů a sub-brandů

• Rovnoměrné rozprostření investic po celém katastru města

• Spokojenost občanů s prací městských úřadů a jejich reprezentace

• Potenciál ambasadorství

Vnější 

faktory
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Příležitosti – explikace
interakce občanů s městem 

skloňovat při všech příležitostech. A 

zároveň jim k tomu poskytnout 

nástroje.

Dalším pozitivním faktorem mimo 

rámec samotné značky je příklad 

dalších měst v rámci ČR. V situační 

analýze jsme se věnovali Brnu a 

Ostravě, které nabízí celou řadu 

příkladů dobré praxe i námětů 

pro poučení při komunikaci 

podobného brandu, jako je Měníme 

Olomouc.

Přidanou hodnotou pro značku 

Měníme Olomouc jsou i samotné

projekty, které se budou ve městě 

realizovat. V roce 2020 čekají 

občany významné akce například 

v oblasti dopravní infrastruktury. 

Značka by proto měla využít 

příležitosti spojit své jméno s těmito 

stavbami a snáze se dostat do 

povědomí veřejnosti.

Potenciál přitom nabízí i menší 

komunitní projekty, které zlepšují 

život lidí v jejich bezprostředním 

okolí. Ty mohou pomoci snést 

značku „na zem“ a přiblížit ji 

lidem. Zároveň umožňují 

rozprostřít investice rovnoměrněji 

po celém katastru města, což se

může setkat s pozitivním 

hodnocením občanů, kteří v daných 

lokalitách žijí.

Značka by také měla kapitalizovat 

pozitivní vnímání městských 

úřadů a jejich aktivit občany.

Relativní důvěra, které se městské 

úřady mezi lidmi dlouhodobě těší, 

může podpořit jejich ochotu zapojit 

se do projektů pod hlavičkou 

Měníme Olomouc a stát se 

popřípadě i přirozenými 

ambasadory značky.

Značce Měníme Olomouc se nabízí 

celá řada aktuálních příležitostí, 

kterých je třeba v komunikaci 

brandu využít. 

První z nich je ochota Olomoučanů 

participovat prostřednictvím 

projektů, jako jsou například 

pocitové mapy atd. Příprava 

strategie města ukázala, že 

Olomoučané jsou ochotni zapojit 

se do těchto aktivit ve vyšší míře 

než například občané Brna či 

Ostravy.  Pro brand, který má 

participaci ve svých kořenech, je 

toto bezpochyby dobrá zpráva. 

Značka by proto měla možnost
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Prostředí 

a kontext

Vnitřní 

faktory

Hrozby
• Nezájem Čechů o politiku a věci veřejné, deziluze populace

• Potenciální selhání velkých projektů

• Odmítnutí značky ze strany potenciálních ambasadorů

• Politické turbulence a změna priorit

• Bojkot značky ze strany opozice

• Neschopnost alokovat lidské a finanční zdroje na komunikaci značky

• Nedůsledná komunikace značky v rámci jejího ekosystému

• Interní kreativa mimo rámec značky

Vnější 

faktory
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Příležitosti – explikace
v realizaci velkých projektů, na 

které se upírá pozornost médií a 

potažmo i veřejnosti. Měníme 

Olomouc by se tak mohla 

potenciálně stát symbolem 

nenaplněných slibů.  Podobný 

vývoj by mohl vést až k odmítnutí 

značky ze strany přirozených 

ambasadorů a k celkovému selhání 

komunikace.

Budování značky, jako je Měníme 

Olomouc, zároveň není otázkou 

jednoho roku. Úspěch tohoto 

procesu je do značné míry závislý 

na jejím přijetí napříč politickým 

spektrem v rámci municipality, aby

značku negativně neovlivnil 

poměrně krátký (z hlediska života 

úspěšného brandu) volební cyklus 

nebo turbulence a změna priorit v 

rámci jednoho volebního období. 

Hrozbu poté samozřejmě 

představují i ataky ze strany 

reprezentantů města, kteří 

nebudou se značkou a strategií 

jejího rozvoje zcela ztotožněni.

Další hrozby, kterým značka čelí, 

jsou pak spíše technického rázu. 

Měníme Olomouc je brand, který si 

vyžádá poměrně rozsáhlou a 

koordinovanou komunikační 

aktivitu. Bude proto třeba alokovat

jak finanční, tak lidské zdroje pro 

jeho správu, management 

a diseminaci směrem k zahrnutým 

subjektům – například formou 

projektového týmu. Pokud se výše 

uvedené nepodaří zajistit, mohlo by 

potenciálně dojít k neefektivnímu 

šíření informací v rámci 

ekosystému značky, což by vedlo k 

naprosté minimalizaci potenciálu 

co-brandingu. Týmy jednotlivých 

sub-brandů by potom, vzhledem k 

neexistenci systematických pokynů, 

mohly dospět k tvorbě vlastních 

komunikačních výstupů mimo 

rámec značky a celou propagaci 

brandu opět roztříštit.

Hlavní bariérou pro posílení 

hodnoty značky Měníme Olomouc 

se může ukázat celkový nezájem 

Čechů o věci veřejné a jejich 

správu. Češi ve své valné většině 

nesledují zprávy týkající se politiky, 

a to i politiky municipální, a cítí 

deziluzi. Klíčem je příprava 

atraktivního obsahu, který 

komunikaci Měníme Olomouc 

„depolitizuje“ a přiblíží ji občanovi 

skrz prezentaci konkrétních přínosů 

pro jeho život.

Překážkou rozvoje značky Měníme 

Olomouc se mohou do budoucna 

stát i případné zádrhely a zdržení 
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Hlavní výzvy a navrhované kroky
Dosavadní roztříštěnost 

značky a komunikace
Ustanovení Měníme Olomouc jako skutečného umbralla-brandu. Příprava strategie, definice komunikačního a 

vizuálního stylu a pravidel jeho aplikace. Terminace neúčelných brandů a zahrnutí pod Měníme Olomouc. 

Aktuální podoba webu 
značky

Redesign webu dle principů nové strategie. Struktura, design a textace musí být navržena tak, aby web přispíval k 
plnění všech cílů – hlavních i doplňkových. Spojení všech sub-brandů v rámci jednoho webu.

Neexistující nástroje 
participace

Využití ochoty občanů Olomouce participovat a příprava adekvátních nástrojů – i provizorních. Možnost vystoupit 
mimo klasický rámec a participaci gamifikovat (inspirace Vídní a odměnami za šetření CO2).

Naplnění ambiciózních cílů
Založení značky právě na principech participace, které brand přiblíží občanům. Ti se s ním pak snáze identifikují. 

Zapojení ambasadorů a akcentace konkrétních přínosů pro život obyvatel Olomouce.

Potenciální selhání velkých 
projektů

Příprava manuálu krizové komunikace, který jasně definuje kroky, jak v podobných situacích předejít nevratným 
negativním dopadům na brand Měníme Olomouc.



Návrhová část



93 Měníme Olomouc – komunikační strategie (návrhová část)

Členění a struktura návrhové části
základní úrovně – vizi, strategické 

cíle a opatření, které mají 

dlouhodobý a střednědobý 

charakter a tvoří její základní 

strukturu. Zastřešujícím rámcem 

celé Komunikační strategie je vize, 

která určuje základní směřování 

města Olomouce v oblasti 

komunikace a participace a 

popisuje budoucí stav, jehož chce 

město dosáhnout. Ke stanovené vizi 

bude město směřovat 

prostřednictvím plnění 2 

strategických cílů zaměřených na 

zvyšování efektivity komunikace 

směrem k občanům a jednotlivým 

organizacím/institucím ve městě a

dále na rozvoj participace. V rámci 

obou cílů bylo specifikováno 

celkem 18 opatření.

Návrhová část Komunikační 

strategie navazuje na specifický cíl 

„4.3 Rozvíjet principy strategického 

řízení a podporovat projektové 

řízení za účelem zvyšování kvality 

veřejných služeb poskytovaných 

magistrátem“ návrhové části 

Strategického plánu rozvoje města 

Olomouce, a to především v 

zajištění otevřené komunikace, 

participace a partnerství s 

významnými partnery, odbornou a 

širokou veřejností, které dále rozvíjí. 

Návrhová část představující stěžejní 

část celého strategického 

dokumentu je členěna na tři
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Tab. č. 1: Struktura návrhové části

Komunikační strategie statutárního města Olomouce do roku 2025

Vize

Město Olomouc zajišťuje směrem k občanům a jednotlivým subjektům v rámci města otevřenou a jednotnou 
komunikaci, veškeré informace podává ve srozumitelné a přehledné podobě, stejně tak aktivně usiluje o zapojování 

veřejnosti do plánování a spolurozhodování o přítomnosti i budoucnosti města a navazuje hlubší spolupráci 
a partnerství se zástupci veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.    

Strategické cíle
1.     Zvýšení efektivity komunikace statutárního města Olomouce 

směrem k občanům, organizacím a firmám v rámci municipality
2. Podpora/rozvoj participace

Opatření

1.1  Tvorba manuálů jednotného vizuálního a komunikačního stylu
2.1  Podpora aktivit v rámci strategického 

plánování města Olomouce

1.2  Tvorba a rozvoj webových stránek určených pro informování 
a participaci občanů, organizací a firem v rámci municipality  

2.2  Podpora aktivit v rámci místní Agendy 21 

1.3  Tvorba obsahů a dílčích kreativních řešení pro efektivní informování 
veřejnosti, institucí a firem v rámci municipality

2.3  Podpora aktivit v rámci estetizace veřejných 
prostranství 

1.4  Tvorba fotografického, video a obsahového materiálu pro rozšiřování 
zásahu komunikace statutárního města Olomouce (brand cloud, 
brand-tool-box)  

2.4  Tvorba designu participativních projektů

1.5  Tvorba plánů informačních kampaní a mediální plánování  2.5  Tvorba a rozvoj nástrojů participace

1.6  Rozvoj komunikace na sociálních sítích
2.6  Tvorba a rozvoj motivačních programů 

participace 

1.7  Tvorba a rozvoj mobilních aplikací  2.7  Rozvoj komunikace na sociálních sítích 

1.8  Příprava řešení krizové komunikace  2.8  Podpora open dat a jejich využití

1.9  Tvorba merchandisingu
2.9  Zapojení participativních principů 

do komunikace SMOl směrem k občanům, 
organizacím a firmám v rámci municipality
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1. Strategický cíl č. 1
po několika vzájemně nedostatečně 

provázaných webových stránkách 

a podávány neatraktivní formou. 

Informačním kampaním 

jednotlivých projektů chybí širší 

rámec a spojitost napříč tématy, 

jsou realizovány za využití různých 

vizuálních stylů a tonality, což 

snižuje celkový dopad komunikace 

na občany, organizace a firmy 

v rámci municipality a celkově 

omezuje snahu zvýšit povědomí 

o činnosti magistrátu a 

přidružených organizací. Cílem je 

sjednotit komunikaci výše 

popsaných aktivit a zajistit co 

nejširší informovanost veřejnosti ve

srozumitelné, včasné a přehledné 

podobě.

Zvýšení efektivity komunikace 

statutárního města Olomouce 

směrem k občanům, organizacím 

a firmám v rámci municipality 

Komunikace rozvojových aktivit 

města Olomouce, od přípravy 

a realizace velkých investičních akcí 

přes projekty participativního 

charakteru až po tvorbu 

a naplňování strategických vizí 

a dokumentů rozvoje města, je dnes 

roztříštěná a neefektivní. 

Komunikaci chybí jednotící linka 

a strategické směrování. Informace 

pro občany, organizace a firmy 

v rámci municipality jsou rozesety
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Název opatření 1.1 Tvorba manuálů jednotného vizuálního a komunikačního stylu

Popis opatření a hlavních 
aktivit 

Tvorba manuálů, které vybudují zastřešující umbrella brand
pro komunikaci statutárního města Olomouce směrem k občanům,
organizacím a firmám v rámci municipalitu a ve vztahu k tématům
rozvoje města. Manuál jednotného vizuálního a komunikačního stylu
jasně definuje společnou komunikační linku, hlavní sdělení a vizuální
ztvárnění komunikace spolu s ukázkami aplikace na různé komunikační
nástroje. Manuál bude sloužit pro přísnou aplikaci jednotné komunikace
napříč dotčenými tématy a přispěje ke zvýšení dopadu komunikace
na cílové skupiny a zvýšení povědomí o rozvojových aktivitách města.

Cílová skupina Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu

Předpokládaní realizátoři
Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu (ve spolupráci
s externím subjektem)

Partneři
Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

cca 300 000 Kč (nákup služeb)

Monitorovací indikátory Vytvoření manuálů jednotného vizuálního a komunikačního stylu
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Název opatření
1.2 Tvorba a rozvoj webových stránek určených pro informování
a participaci občanů, organizací a firem v rámci municipality

Popis opatření a hlavních 
aktivit 

Design, konkrétní návrh a realizace webového portálu, který sjednotí
informování veřejnosti, organizací a firem v rámci municipality
o rozvojových aktivitách města Olomouce. Cílové skupiny tak budou
mít všechny stěžejní informace k dispozici na jednom místě a
nebudou je muset složitě vyhledávat na více internetových stránkách.
Portál by měl sloužit též jako hlavní rozcestník pro participaci
na projektech města. Mezi hlavní aktivity v rámci tohoto opatření
řadíme i případnou správu webu, dílčí úpravy a jeho pravidelné
plnění obsahem.

Cílová skupina Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu

Předpokládaní realizátoři
Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu (ve
spolupráci s externím subjektem)

Partneři Odbory MMOl a městské organizace
Předpokládané 
personální nároky, 
případně další finanční 
náklady na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit napříč jednotlivými opatřeními)
cca 200 000 Kč (nákup služeb)

Monitorovací indikátory Počet nových či modernizovaných webových portálů
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Název opatření
1.3 Tvorba obsahů a dílčích kreativních řešení pro efektivní
informování veřejnosti, institucí a firem v rámci municipality

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Jednotlivé aktivity v rámci rozvoje města budou doprovázet
informační a mobilizační kampaně. Pro tyto účely bude nutné
navrhnou dílčí kreativní řešení zohledňující nastavení zastřešujícího
umbrella brandu, a to včetně základních ideových konceptů, klíčových
vizuálů, doprovodných sdělení, aplikací na formáty pro distribuci
různými komunikačními kanály, foto a video-produkce atd.
Výše popsané kroky je možné realizovat za využití interních lidských
zdrojů, externě nebo kombinací obojího.

Cílová skupina Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu

Předpokládaní realizátoři
Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu (s případnou
spoluprací externího subjektu)

Partneři
Předpokládané 
personální nároky, 
případně další finanční 
náklady na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit napříč jednotlivými opatřeními)
cca 200 000 Kč (nákup služeb)

Monitorovací indikátory Počet informačních a mobilizačních kampaní
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Název opatření
1.4 Tvorba fotografického, video a obsahového materiálu
pro rozšiřování zásahu komunikace statutárního města Olomouce
(brand cloud, brand-tool-box)

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Komunikace rozvojových aktivit v rámci města Olomouce je inkluzivní
záležitost, do které se kromě města samotného mohou potenciálně
zapojit i další organizace a firmy v rámci municipality, případně i sami
občané. Olomouc by měla proto vytvořit základní soubor materiálů –
fotografií, videí, textů, prezentací atd. – které by mohla dát k dispozici
všem potenciálním partnerům prostřednictvím brand-cloudu
či takzvaného brand-tool-boxu. Tento základní set materiálů bude
sloužit k posílení komunikace statutárního města Olomouce v rámci
synergického efektu co-brandingu a posílení identifikace dalších
subjektů s aktivitami města.

Cílová skupina Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu

Předpokládaní realizátoři
Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu (ve
spolupráci s externím subjektem)

Partneři
Předpokládané 
personální nároky, 
případně další finanční 
náklady na realizaci 

cca 300 000 Kč (nákup služeb)

Monitorovací indikátory Vytvoření základního souboru materiálů (brand cloud, brand-tool-box)
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Název opatření 1.5 Tvorba plánů informačních kampaní a mediální plánování

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Dlouhodobá efektivní komunikace vyžaduje přípravu strategických
a akčních plánů včetně timingu jednotlivých kampaní a návrhu
co nejefektivnějšího využití komunikačních kanálů vzhledem
k vynaloženým zdrojům. Účelem tohoto opatření je nezahltit veřejnost
a další segmenty cílové skupiny informacemi, ale dávkovat jednotlivé
komunikační aktivity tak, aby jejich skutečný dopad byl co největší.
Bez strategického/akčního plánování by mohlo být množení
komunikačních aktivit ve svém důsledku kontraproduktivní a vést
spíše ke zmatení cílových skupin než k jejich lepšímu informování.
Na tvorbu dlouhodobých strategických plánů navazuje taktická fáze
v podobě mediálního plánování a nákupu médií pro jednotlivé dílčí
kampaně. Účelem mediálního plánování je dosáhnout co nejvyššího
zásahu komunikačních výstupů u jednotlivých segmentů cílových
skupin. Součástí tohoto plánování je příprava mediálních plánů
jednotlivých kampaní, návrhů rozpočtu, cílení, nákup médií, správa
a vyhodnocování efektivity kampaní.

Cílová skupina Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu
Předpokládaní realizátoři Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu
Partneři Odbory MMOl a městské organizace
Předpokládané 
personální nároky, 
případně další finanční 
náklady na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit napříč jednotlivými opatřeními)

Monitorovací indikátory
Vytvořený aktuální plán informačních kampaní/komunikačních
činností
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Název opatření 1.6 Rozvoj komunikace na sociálních sítích

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Součástí efektivní komunikace je i aktivní práce se sociálními sítěmi,
které se však značně liší od jiných mediatypů, a to zejména nutností
vysoké frekvence publikace obsahu, interaktivity, zapojení publika
do komunikace atd. Účelem tohoto opatření je posílení a zlepšení
komunikace rozvojových aktivit města na sociálních sítích typu
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin atd., a to za využití
nových a inovativních formátů a postupů. Součástí hlavních aktivit je
tvorba obsahů, grafické práce, interakce s publikem, navrhování,
vedení a správa kampaní na sociálních sítích, jejich vyhodnocování
a zefektivnění.
Jedná se o opatření naplňující oba strategické cíle.

Cílová skupina Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu
Předpokládaní realizátoři Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu
Partneři Odbory MMOl a městské organizace
Předpokládané 
personální nároky, 
případně další finanční 
náklady na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit napříč jednotlivými opatřeními)

Monitorovací indikátory
Počet sociálních sítí s interaktivním zapojením (komunikací) města
Olomouce
Počet sledujících na sociálních sítích
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Název opatření 1.7 Tvorba a rozvoj mobilních aplikací

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Mobilní aplikace jsou jedním z možných a velmi efektivních nástrojů
interaktivní komunikace a participace, ve srovnání s jinými však
vyžadují složitější technickou přípravu. Proto je jim věnováno i zvláštní
opatření, mezi jehož hlavní aktivity patří návrh mobilních aplikací, UX
příprava, technická realizace, testování atd.

Cílová skupina Široká veřejnost
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu

Předpokládaní realizátoři
Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu (ve
spolupráci s externím subjektem)

Partneři Odbory MMOl a městské organizace
Předpokládané 
personální nároky, 
případně další finanční 
náklady na realizaci 

cca 300 000 Kč/rok (nákup služeb)

Monitorovací indikátory Počet funkcí, které aplikace města zahrnují
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Název opatření 1.8 Příprava řešení krizové komunikace

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Komunikace statutárního města Olomouce může být vystavena
negativním vlivům, které mohou snížit efektivitu šíření informací
či poškodit jejich důvěryhodnost. Pro tyto účely je nutné připravit
manuál krizové komunikace, nastavit procesy a vyškolit zaměstnance
magistrátu tak, aby dokázali v podobných situacích minimalizovat
škody, případně takovým situacím rovnou zcela předejít.

Cílová skupina Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu

Předpokládaní realizátoři
Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu (ve
spolupráci s externím subjektem)

Partneři
Předpokládané 
personální nároky, 
případně další finanční 
náklady na realizaci 

cca 200 000 Kč (nákup služeb)

Monitorovací indikátory Vytvořený manuál krizové komunikace



104 Měníme Olomouc – komunikační strategie (návrhová část)

Název opatření 1.9 Tvorba merchandisingu

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Pro účely druhotné podpory komunikace statutárního města
Olomouce je vhodné přistoupit k výrobě nových merchandisingových
předmětů, které pomohou zvyšovat identifikaci cílových skupin
s městem, šířit značku přirozeně dál a posilovat tak zásah
komunikace. Mezi hlavní aktivity spadá ideový návrh merchandisingu,
návrh jednotlivých předmětů (ale třeba i akcí atd.) a jejich finální
výroba.

Cílová skupina Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu

Předpokládaní realizátoři
Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu (ve
spolupráci s externím subjektem)

Partneři
Předpokládané 
personální nároky, 
případně další finanční 
náklady na realizaci 

cca 400 000 Kč/rok (nákup služeb)

Monitorovací indikátory Výroba nových merchandisingových předmětů
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2. Strategický cíl č. 2
rámci Olomouce jsou přitom pro 

participaci dobré podmínky, a to jak 

z hlediska velikosti města, tak i 

celkového přístupu cílových skupin 

(jak dokazuje jejich zapojení do 

různých projektů, například při 

tvorbě pocitových map atp.). Cílem 

proto je začlenit veřejnost a další 

klíčové aktéry do spolurozhodování 

o přítomnosti i budoucnosti města a 

do realizace strategických 

dokumentů. Vytvořit podmínky pro 

uplatnění nápadů a připomínek 

občanů a získávání zpětné vazby v 

podobě názorů a námětů občanů, 

stejně jako vytvořit podmínky pro 

vyrozumění občanů o tom, jak bylo

s jejich náměty a připomínkami 

naloženo (zpětná vazba ze strany 

města). Díky odbourávání bariér 

mezi radnicí a veřejností dojde k 

posílení identifikace obyvatel s 

městem Olomouc a budování jeho 

pozitivního obrazu.

Podpora/rozvoj participace 

Participace na rozvoji města 

posiluje identifikaci občanů s 

municipalitou a jejími aktivitami. 

Zároveň umožňuje směřování 

veřejných zdrojů do projektů, které 

veřejnost oceňuje a považuje je za 

důležité, a to nejen velkých 

investičních akcí, ale i menších 

aktivit komunitního charakteru. 

Zpětná vazba od občanů je pak pro 

statutární město Olomouc klíčová 

jednak z hlediska vyhodnocování 

jednotlivých dílčích kroků, ale za 

druhé i z pohledu dlouhodobého 

strategického směřování města. V
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Název opatření 2.1 Podpora aktivit v rámci strategického plánování města Olomouce

Popis opatření a hlavních 
aktivit

V současnosti Olomouc disponuje kvalitně zpracovaným střednědobým
Strategickým plánem rozvoje města do roku 2023, který je výsledkem
spolupráce města, koaličních i opozičních politiků, partnerských
organizací (stakeholderů, jako je např. Univerzita Palackého v Olomouci
a dalších) a samotných obyvatel. Pro účely tvorby dalších (návazných)
strategických/koncepčních dokumentů, je vhodné dále pracovat
na intenzivnějším zapojení široké i odborné veřejnosti a dalších segmentů
cílové skupiny prostřednictvím aktivit, jako jsou např. dotazníková šetření
(online i offline), komunikace na sociálních sítích, veřejná projednání,
besedy a diskuze, pocitové mapy a další.

Cílová skupina Široká a odborná veřejnost
Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení strategického rozvoje
Předpokládaní realizátoři Oddělení strategického rozvoje

Partneři
Odbory MMOl a městské organizace
Významní stakeholdeři (subjekty soukromého i veřejnoprávního sektoru)

Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

0,2 úvazku HPP

Monitorovací indikátory

Počet strategických dokumentů vytvořených s aktivním zapojením
veřejnosti
Počet osob, které se zúčastnili veřejných projednání strategických
dokumentů
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Název opatření 2.2 Podpora aktivit v rámci místní Agendy 21

Popis opatření a hlavních 
aktivit

MA21 je programem rozvoje obce, regionu (či jiného územního celku),
který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Tímto programem by
měl být konkrétní strategický plán, který propojuje ekonomické a sociální
aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci
s veřejností. Mezi hlavní aktivity patří zejména zapojování veřejnosti
do plánování a rozhodování města, a to formou veřejných projednání,
besed a diskuzí, dotazníkových šetření. Druhou klíčovou aktivitou je
navazování a rozšiřování spolupráce a partnerství se zástupci veřejného,
neziskového i podnikatelského sektoru. Neméně důležitou aktivitou je
v rámci místní Agendy 21 také otevřená komunikace s veřejností a její
informovanost, a to prostřednictvím nejrůznějších komunikačních
kanálů, jako Olomouckých listů, regionální TV a rozhlasu, sociálních sítí,
webu města atd.

Cílová skupina
Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejný
sektor (např. VŠ, veřejné knihovny, fakultní nemocnice, atd.)

Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení strategického rozvoje
Předpokládaní realizátoři Oddělení strategického rozvoje

Partneři
Odbor kancelář primátora MMOl
Členové pracovní skupiny pro MA21

Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

1,0 úvazek HPP
cca 80 tis. Kč/rok (na realizaci)

Monitorovací indikátory
2020: dosažení kategorie D
2021: dosažení kategorie C
2022: dosažení kategorie C*
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Název opatření 2.3 Podpora aktivit v rámci estetizace veřejných prostranství

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Estetizace veřejných prostranství je projektem města Olomouc, který
uvádí v život akce realizované na základě požadavků komisí městských
částí, které jsou zaměřeny na úpravu a zkrášlení veřejného prostoru.
Hlavní aktivity tohoto opatření směřují k širšímu zapojení veřejnosti
do tohoto projektu, a to prostřednictvím jeho redesignu, přípravy nástrojů
pro účinnou participaci a komunikační kampaně pro aktivizaci obyvatel.

Cílová skupina Široká veřejnost
Správce opatření Eva Kolářová, DipMgmt
Administrátor opatření Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Předpokládaní realizátoři
Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť
Komise městských částí (KMČ)

Partneři

Odbor dopravy a územního rozvoje
Odbor majetkoprávní
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

0,5 úvazku HPP
cca 8,1 mil. Kč/rok (na realizaci)

Monitorovací indikátory
Počet projektů podpořených v rámci estetizace veřejných prostranství s
aktivním zapojením veřejnosti
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Název opatření 2.4 Tvorba designu participativních projektů

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Cílem statutárního města Olomouce je zapojovat participativní prvky
i do dalších projektů municipality. Tento proces si však vyžádá pečlivý
design jednotlivých aktivit, od ideového konceptu přes fázování
až po realizační plán a plán komunikace.

Cílová skupina
Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejný
sektor

Správce opatření Mgr. Matouš Pelikán
Administrátor opatření Oddělení Smart City

Předpokládaní realizátoři
Odbor informatiky a Smart City
Odbor strategie a řízení
Odbor kancelář primátora

Partneři Členové pracovní skupiny pro MA21
Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit, a to zejména z opatření 2.4, 2.5 a 2.6)

Monitorovací indikátory Počet nových platforem pro participaci občanů
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Název opatření 2.5 Tvorba a rozvoj nástrojů participace

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Efektivní participace veřejnosti a dalších segmentů cílových skupin
vyžaduje, aby byly k dispozici nástroje, s jejichž pomocí může
k zapojování dojít. Mezi hlavní aktivity tohoto opatření proto patří návrh
koncepce nástrojů participace (online i offline), jejich technická
a produkční příprava, vyhodnocení efektivity a zpětné vazby od občanů.

Cílová skupina
Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejný
sektor

Správce opatření Mgr. Matouš Pelikán
Administrátor opatření Oddělení Smart City

Předpokládaní realizátoři
Oddělení Smart City
Odbor strategie a řízení

Partneři
Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit, a to zejména z opatření 2.4, 2.5 a 2.6)

Monitorovací indikátory Počet (nově) zapojených obyvatel
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Název opatření 2.6 Tvorba a rozvoj motivačních programů participace

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Účelem participace nemusí být jen sběr podnětů a zpětné vazby
od občanů, ale též vyvolání aktivity či akce směřující k naplnění některého
ze strategických cílů města (například snížení znečištění ovzduší, vyšší
podíl recyklace odpadů, snížení podílu individuální automobilové
dopravy atd.). Některá města proto přistupují ke spuštění motivačních
programů, které nějakou formou odměňují participující občany (viz. Vídeň
a aplikace odměňující cestující veřejnou dopravou). Mezí hlavní aktivity
tohoto opatření proto patří příprava návrhů takovýchto motivačních
programů ve všech krocích od ideového návrhu až po technickou či
produkční realizaci.

Cílová skupina
Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejný
sektor

Správce opatření Mgr. Matouš Pelikán
Administrátor opatření Oddělení Smart City
Předpokládaní realizátoři Oddělení Smart City

Partneři
Odbor strategie a řízení
Členové pracovní skupiny pro MA21

Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit, a to zejména z opatření 2.4, 2.5 a 2.6)

Monitorovací indikátory Počet vytvořených motivačních programů



112 Měníme Olomouc – komunikační strategie (návrhová část)

Název opatření 2.7 Rozvoj komunikace na sociálních sítích

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Principem efektivního zapojení veřejnosti je i umožnění participace
v prostředí, ve kterém se cílové skupiny již samy přirozeně pohybují.
Sociální sítě proto nabízí skvělý potenciál pro šíření participativních
projektů mezi obyvateli města. Mezi hlavní aktivity patří tvorba obsahu
pro sociální sítě, ale v nemenší řadě též interakce s publikem, odpovídání
na dotazy, sběr zpětné vazby, předávání informací dále atd.
Jedná se o opatření naplňující oba strategické cíle.

Cílová skupina
Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejný
sektor

Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu
Předpokládaní realizátoři Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu
Partneři Odbory MMOl a městské organizace
Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit napříč jednotlivými opatřeními)

Monitorovací indikátory
Počet sociálních sítí s interaktivním zapojením (komunikací) města
Olomouce
Počet sledujících na sociálních sítích
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Název opatření 2.8 Podpora open dat a jejich využití

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Město Olomouc stejně jako další organizace na jeho území sbírají neustále
velké množství dat, které je možné sdílet s veřejností. Za využití těchto
takzvaných otevřených dat pak mohou díky zapojení obyvatel či
jednotlivých subjektů (institucí/organizací/společností/atd.) na území
municipality vznikat zajímavé projekty, které zlepšují či zefektivňují život
ve městě a přispívají k jeho rozvoji. Magistrát proto chce vytvořit účinnou
platformu pro sdílení otevřených dat, věnovat se jejich vyhodnocení
a analýzám, zapojovat veřejnost do kreativního využití otevřených dat
prostředním hackathonů a podobných akcí i výzev atd.

Cílová skupina
Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejný
sektor

Správce opatření Mgr. Matouš Pelikán
Administrátor opatření Oddělení Smart City

Předpokládaní realizátoři
Odbor informatiky a Smart City
Odbor kancelář primátora

Partneři
Odbory MMOl
Univerzita Palackého v Olomouci

Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

1,0 úvazek HPP

Monitorovací indikátory

Existence platformy pro sdílení otevřených dat
Počet datových sad publikovaných SMOl
Počet aktivně využívaných datových sad (aplikacemi, službami
pro občany, příp. dalšími subjekty)
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Název opatření
2.9 Zapojení participativních principů do komunikace SMOl směrem
k občanům, organizacím a firmám v rámci municipality

Popis opatření a hlavních 
aktivit

Participace by se měla stát jedním z hlavních principů komunikace
statutárního města Olomouce směrem k občanům, organizacím a firmám
v rámci municipality. Plánovaný nový informační web by proto měl
sdružovat i participativní projekty, jejichž komunikace by potom měla
podléhat jedné zastřešující značce a jednotnému vizuálnímu
a komunikačnímu stylu. Mezi hlavní aktivity tohoto opatření proto patří
kroky směřující k zapojení participativních projektů do sjednocující
komunikační linky magistrátu.

Cílová skupina
Široká veřejnost, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejný
sektor

Správce opatření Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Administrátor opatření Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu
Předpokládaní realizátoři Oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu
Partneři Odbory MMOl a městské organizace
Předpokládané personální 
nároky, případně další 
finanční náklady 
na realizaci 

1,0 úvazek HPP
(Poznámka: předpokládá se, že zaměstnanec bude mít v rámci svého
úvazku na starosti více aktivit napříč jednotlivými opatřeními)

Monitorovací indikátory Vytvoření participativních principů v rámci nového informačního webu
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atd.), nebo by vyžadovalo 

nezdůvodnitelné náklady, a to 

buďto z hlediska času nebo lidských 

zdrojů.

• Odborná školení zaměstnanců 

magistrátu města Olomouce v 

oblasti komunikace – efektivní 

komunikace rozvojových aktivit 

města pod jednotným vizuálním 

a komunikačním stylem si 

vyžádá školení napříč dotčenými 

odbory magistrátu a dalšími 

městskými organizacemi. Bude 

třeba proškolit jednotlivé 

projektové týmy v otázce 

aplikace komunikačních pravidel 

na jednotlivé dílčí výstupy a 

formáty, nastavit interní procesy 

strategického řízení komunikace, 

nástroje projektového řízení a 

komunikace uvnitř jednotlivých 

týmů i mezi týmy navzájem.

• Rozvoj a příprava personálních 

kapacit magistrátu města 

Olomouce – spuštění nového 

webu a rozvoj informačních 

aktivit pod záštitou jednotného 

vizuálního a komunikačního 

stylu klade nároky jak na 

projektové řízení, tak na realizaci 

dílčích každodenních 

komunikačních aktivit (příprava 

obsahů, zpráv, grafik, příspěvků 

na sociální sítě atd.). Mnoho 

podobných projektů v minulosti 

ztroskotalo z důvodu nemožnosti 

vyhradit konkrétní pracovníky 

jen pro účely řízení a aktivizace 

komunikace. Tomuto se chce 

statutární města Olomouc 

vyhnout a v rámci naplnění 

vytyčeného cíle připravil užší 

interní tým, který bude 

zodpovídat za management

• komunikace rozvojových aktivit 

města a bude pro tyto účely 

odborně a profesně proškolen.

• Rozvoj vztahů s veřejností –

zvýšení efektivity komunikace 

města Olomouce je možné pouze 

za využití účinných postupů 

komunikace s mediální obcí, 

která je jedním z důležitých 

komunikačních nástrojů. Mezi 

tyto aktivity spadá mj. tvorba a 

realizace tiskových zpráv, 

tiskových konferencí, mediálních 

eventů a dalších akcí spojených 

se snahou dostat informace k 

veřejnosti prostřednictvím 

sdělovacích prostředků, a to bez 

nutného využití inzerce.

Mezi hlavní/stěžejní aktivity, které 

přispějí k naplňování jednotlivých 

cílů a opatření Komunikační 

strategie, bude patřit:

• Odborné poradenství v oblasti 

komunikace – poptávání a 

využívání služeb odborníků v 

oblasti komunikace, reklamy, 

kreativity, mediálního plánování 

atd. pro účely konzultace 

jednotlivých kroků a realizace 

opatření a hlavních aktivit při 

snaze o naplňování cíle zvýšení 

efektivity komunikace SMOl

směrem k občanům, organizacím 

a firmám v rámci municipality. 

Odborné poradenství je 

využíváno v případech, kdy 

interní řešení buďto není možné 

(nedostatečná odbornost 

pracovníků magistrátu města 

Olomouce, chybějící kapacity



Komunikační
koncept



Základní principy
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Efektivní v každé fázi

• Úvaha o zapojení – motivovaní 

navštěvují web, zvažují zapojení 

do některého z projektů

• Aktivita občana se zvyšuje, 

reaguje na příchozí informace 

a začíná je sám aktivně 

vyhledávat. Navštěvuje stránky 

Měníme Olomouc

• Zapojení – motivovaní se 

zapojují do projektů, musí mít k 

dispozici vhodné nástroje

• V této fázi již občan musí mít 

všechny obecné informace 

o projektu Měníme Olomouc

a sám aktivně vyhledává další 

informace nutné pro zapojení

• Zaznamenání komunikace 

atraktivní a neotřelý vizuál i copy

• Publikum vnímá naše sdělení 

často pasivně. Pokud pro něj 

bude naše komunikace 

relevantní, může mít tendenci 

začít se s Měníme Olomouc 

seznamovat

• Vztah – člověk se stává 

pravidelným návštěvníkem webu 

Měníme Olomouc, poskytuje 

městu zpětnou vazbu k jeho 

projektům, aktivně se zapojuje, 

silněji se identifikuje s městem, 

stává se součástí komunity 

a potenciálním ambasadorem

SEE THINK DO CARE

Sub-brandy Měníme Olomouc reprezentují projekty s participativními komponenty, vyžadující zapojení veřejnosti. Nestačí nám, aby lidé naši kampaň „jen“ 

viděli. Potřebujeme proto vybudovat silnou značku, abychom mohli naše cílové skupiny provést všemi fázemi komunikačního a rozhodovacího procesu. 
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Jednotícím slovem je „systém“

Vizuální identita města dnes není silná. 

Jednotlivé projekty jsou komunikovány 

pod svébytnými grafickými koncepty. 

V rámci komunikace Měníme Olomouc 

hledáme vizuální systém, který by nám 

umožnil prezentovat veřejnosti široké 

spektrum témat tak, aby si jej na první 

pohled dokázala zařadit pod záštitu 

jedné zastřešující značky.

Představte si, že by Olomouc mohla ze 

všech svých plakátů, billboardů a dalších 

komunikačních výstupů odstranit své 

logo, a stejně by všichni poznali, že k nim 

promlouvá město. Tak vypadá silná 

značka. Pokud maximálně využijeme 

možností jednotného komunikačního a 

vizuálního stylu, bude Měníme Olomouc 

právě takovou značkou.

To, jak značka ke svému publiku mluví, 

definuje, jaká značka je. Pokud budeme 

k cílovým skupinám promlouvat u každé 

kampaně jiným tónem a říkat jiné věci, 

jediné, čeho dosáhneme, je zmatení. 

Proto hledáme hravý a variabilní 

komunikační systém, který nám v rámci 

jasně nastavených mantinelů umožní 

obsáhnout všechna témata značky. 

JEDNOTNÝ 
KOMUNIKAČNÍ

STYL

JEDNOTNÝ 
VIZUÁLNÍ 

STYL

SILNÁ 
ZNAČKA



Komunikační styl
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Vědět, kdo jsme
Značky, se kterými se jejich 

konzumenti dokáží ztotožnit 

a jejichž produkty rádi, intenzivně

a s láskou využívají, mají vždy jasně 

definovaný archetyp. Ke svým 

zákazníkům potom mluví tak, jak to 

jejich archetypu odpovídá. Stejný 

princip chceme využít i v případě 

značky Měníme Olomouc a její 

komunikační styl proto založíme na 

konkrétním archetypu.

Měníme Olomouc ke svému publiku 

zatím prakticky nemluvila. Proto 

před námi leží téměř nepopsaný 

list. Přesto je docela jasné, které 

archetypy k ní ladí! 

Značka je otisk v mysli našich 

cílových skupin. Aby stopa, kterou 

vytvoří brand Měníme Olomouc, 

byla dostatečně hluboká a měla 

jasně definované kontury, musíme 

soustředit naše komunikační úsilí 

jedním směrem – tedy jasně 

popsat, co naše značka 

reprezentuje a na to se zaměřit. 

Všechno ostatní by naši snahu 

zbytečně rozmělnilo.

Hlavním nástrojem pro 

komunikační zaostření značky jsou 

pro nás brandové archetypy. Ty 

nám umožní vyzdvihnout to 

důležité a zbavit se podružností. 



122 Měníme Olomouc – komunikační strategie (komunikační koncept)

Archetyp „Jeden z nás“
„Jsi stejný jako já a já jsem stejný jako ty.“

• Slib: Máme k sobě navzájem blízko

• Hlavní touha: Patřit do komunity

• Cíl: Navázat opravdové, autentické vztahy

• Obava: Vyloučení, izolace, nepřátelství, 

• Strategie: Apelovat na základní hodnoty, vytvořit otevřenou komunitu 

• Dar: Empatie

• Motivace: Přátelství a harmonie

Značky s archetypem Jeden z nás stojí nohama pevně na zemi. Nepovyšují 

se, na nic si nehrají, snaží se se svým publikem navázat upřímný vztah a 

vytvořit komunitu, kde se každý cítí vítán a jako doma. Cení si selského 

rozumu, zemitosti, otevřenosti a základních společenských hodnot. Jsou 

inkluzivní. Nechtějí, aby někdo zůstal stát na okraji a neměl možnost se 

zapojit. Jeden z nás představuje ideální archetyp pro brandy, které zdůrazňují 

možnosti participace, stejně jako to činí Měníme Olomouc.



123 Měníme Olomouc – komunikační strategie (komunikační koncept)

Archetyp „Tvůrce“
„Všechno, co si dovedeme představit, můžeme uskutečnit.“

• Slib: Hranice možného si nastavujeme sami

• Hlavní touha: Vytvářet věci, které obstojí ve zkoušce času

• Cíl: Zhmotňovat vize

• Obava: Stagnace, kopírování, netečnost

• Strategie: Inspirovat a podpořit představivost a originalitu

• Dar: Kreativita a zručnost

• Motivace: Možnost seberealizace

Značky s archetypem tvůrce jsou vizionářské, nekonformní a autentické. 

Tvůrce touží přinášet na trh smysluplný a unikátní produkt. Miluje nové 

myšlenky a nebojí se ponořit do novátorských projektů. Těší jej jak samotný 

proces tvorby věcí, které dříve neexistovaly, tak i jeho konečný výsledek. 

Značka Měníme Olomouc má archetyp Tvůrce ve svém DNA – je vyjádřením 

touhy posouvat město dál, měnit jej k lepšímu, inovovat a nepodlehnout 

stagnaci a falešnému dojmu spokojenosti.
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JEDEN 
Z NÁS

TVŮRCE
MĚNÍME 

OLOMOUC

Dodá lidskost, participaci, 

autenticitu, komunitu a nádech 

zdravého selského rozumu 

vlastního obyvatelům Hané.  

Dodá motivaci, touhu 

seberealizovat se a změnit město 

k lepšímu. Přináší originalitu, 

inovace a „think-outside-the-box“ 

element do komunikace.
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Tonalita – „Jeden z nás“
Jeden z nás nemluví úřednickou hantýrkou plnou odborných pojmů a počeštěných cizích výrazů. Mluví lidskou, srozumitelnou řečí, která je nám blízká. 

Nekrouží kolem horké kaše a nebojí se jít přímo k věci. Vyjadřuje se stejně, jako lidé kolem nás – naši kolegové, přátelé, známí či rodina.

Realizujeme projekt „Tramvajová trať Nové Sady“ Natáhneme tramvajové koleje až na sídliště Nové Sady

Úředník Jeden z nás

Identifikujeme potenciální zdroje financování Hledáme peníze

Principy participace Jak se zapojit

Rada Statutárního města Olomouc přijala usnesení Radní rozhodli
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Tonalita – „Tvůrce“
Tvůrce se nevyhýbá emociálně nabitým výrazům. Motivuje občany a vyzývá je k tomu, aby zapojili svou představivost, nápaditost a činorodost a přispěli k 

rozvoji svého města v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Tvůrci je vlastní akce – proto se své publikum vždy snaží probudit z lhostejnosti a letargie.

Statutární město Olomouc otevírá program Estetizace… Nechme Olomouc rozkvést!

Úředník Tvůrce

V rámci plánu chytré mobility se nabízí dotace… Cestujte po Olomouci ekologicky! 

Dáváme k dispozici otevřené datové sady… Podělte se o nápady na chytřejší Olomouc!

Olomouc publikuje manuál dobré praxe označování provozoven… Zkrášleme si město!



Hlavní sdělení
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Jeden slogan nestačí
• Hlavní sdělení koncipujeme jako modifikovatelný rámec, který nám dovolí 

efektivně komunikovat široké spektrum témat spadajících pod značku Olomouc 

• Nehledáme tedy jeden konkrétní slogan, ale pevný základ, na kterém můžeme 

stavět claimy jednotlivých sub-brandů a přitom vyjadřovat nepopiratelnou 

příslušnost pod značku Měníme Olomouc

• Dbáme na to, aby koncept hlavního sdělení ctil komunikační styl nastavený v 

předchozí kapitole a skvěle odpovídal archetypům 

Jeden z nás a Tvůrce

• Klíčové je, abychom si mohli pozitivně odpovědět na dvě klíčové otázky:

Promlouváme k publiku srozumitelně,

jednoduše a lidsky?

Jsme pozitivní, emociální, motivujeme 

k zapojení do snahy rozvíjet město?
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„Máme na to“
#menimeolomouc

Olomouc není město bohaté jen unikátní architekturou. Jeho nevětším bohatstvím 

jsou lidé. V jejich povaze se snoubí racionalita s mladistvým drajvem. S takovými lidmi 

dokáže Olomouc cokoliv. Kdo říká, že společně nemůžeme posunout naše město 

vpřed? Kdo říká, že Olomouc nemůže být ještě lepší? My rozhodně ne! Máme na to!
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„Máme na to“
#menimeolomouc

Claim značky je jednoduchý,

tři slova, která všichni známe

z našich každodenních hovorů.

Tohle není úřední jazykolam, ale

jasná a pozitivní výzva k tomu

se zapojit, stát se součástí rozvoje

města a přispět svým dílem. Je to

ujištění, že naše snaha není

zbytečná, že nepřijde nazmar.

Takto nemluví byrokrat, ale

Jeden z nás! 

Hlavní sdělení značky Měníme 

Olomouc se tak zároveň stává 

upřímným a autentickým slibem 

města, vyjadřujícím ambice 

Tvůrce. Vše, co si dovedeme 

představit, vše do čeho jsme 

ochotni vložit své úsilí, svůj čas a 

své nápady, je možné uskutečnit. 

Měníme Olomouc se díky tomu 

stává značkou optimistickou, 

emociální a motivační. 

Měníme Olomouc není jen logem, jakýmsi přívěskem, dovětkem, 

který přilepíme na vizuál. Využitím hashtagu měníme samotný 

název značky v efektivní nástroj zapojení, participace a sdílení 

dobrých nápadů. Ctíme tak racionální přístup Jednoho z nás, který 

hledá jednoduché, srozumitelné cesty, s pokrokovostí Tvůrce.
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„Máme na to“
#menimeolomouc

Image

značky

Zapojte se do péče o Olomouc. Dozvíte se o všech investicích, uzavírkách, opravách 

i plánech a vaše návrhy vždy uvítáme. www.menimeolomouc.eu
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„Máme na to data“
#menimeolomouc

Otevřená

data

O Olomouci víme spoustu věcí a chceme se o ně s vámi podělit. Jak to udělat 

zajímavě, vymyslíme na hackatonu. Jste programátor? Pomozte nám s novým 

projektem. Zapojte se na www.menimeolomouc.eu.

Claim modifikujeme dle 

komunikovaného tématu.

Body copy je vždy 

jednoduché, srozumitelné 

a vyzívá k zapojení
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„Máme na to rozkvést“
#menimeolomouc

Projekt

estetizace

Pomozte Olomouci zářit všemi barvami. Zeleň patří nejen do parků, ale i do ulic a na 

vaše sídliště, aby byla radost dívat se kolem. Dejte nám vědět, co potřebuje zkrášlit, a 

pustíme se do toho. Zapojte se na www.menimeolomouc.eu.
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„Máme na to nápady“
#menimeolomouc

Zapojení

ambasadorů

Každý dobrý nápad nás posune dál. Zálohované kelímky z Olomouce dnes používají 

desítky měst po celé ČR a lidé díky nim mají 100 % kávy a 0 % odpadu. Sdílejte i vy 

svoje nápady. Zapojte se na www.menimeolomouc.eu.

Jan Havránek

Otoč kelímek
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„Máme na to dojet dál“
#menimeolomouc

Investiční

akce

V roce 2020 prodloužíme tramvajové koleje do Nových Sadů. Zatímco I. etapa tratě 

vás dovezla na Trnkovu ulici, ve II. etapě si vystoupíte až U Kapličky. Více na 

www.menimeolomouc.cz.



Vizuální styl
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Doporučení stylu fotografií

Pro správnou exekuci komunikace značky Měníme Olomouc klademe důraz 

na výběr správného fotografického materiálu, který nám utváří celkovou 

vizuální a komunikační identitu kampaně a ve kterém se odráží námi zvolené 

archetypy Jeden z nás a Tvůrce.

Doporučujeme:

• Soustředit se na lidský prvek v popředí. Jsou to právě občané Olomouce, 

kteří pomáhají měnit město k lepšímu. Jde nám o autentické lidi, ne 

o „nažehlené“ fotobankové modely a modelky

• Zachytit pozitivní emoce 

• Nechat vyznít realističnost (příběh) a autenticitu, zachytit výraz

Disclaimer:

Fotografie použité v rámci tohoto dokumentu jsou definicí fotografického stylu. 

V drtivé většině případů se nejedná o fotografie Olomouce a nelze je použít 

v propagaci. V rámci jednotlivých kampaní je nutné pořízení nových snímků.
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139 Měníme Olomouc – komunikační strategie (SWOT analýza)



140 Měníme Olomouc – komunikační strategie (komunikační koncept)
Logo

značky

Ve zjednodušené, minimalistické 

podobě značka Měníme Olomouc 

připomíná i dominantu města –

Mariánský sloup na Dolním 

náměstí. Symbolicky tak spojuje 

historii města s jeho budoucností.

Logo Měníme Olomouc se v našem 

pojetí mění spíše v grafický symbol, 

který prostupuje celým vizuálním 

stylem. Jeho důležitou součástí je 

hashtag #menimeolomouc, který 

představuje účinný nástroj sdílení, 

zapojení a participace. 
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Image

komunikace

Základem řešení je signifikantní 

prvek čtverce, který se opakuje

v logu města i logu samotné 

značky a dodává všem vizuálům 

silnou korporátní identitu. 

I v případě, že odděláme logo 

Olomouce či značky Měníme 

Olomouc, bude vždy poznat, kdo 

s občanem komunikuje.
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Podbarvení slabiky „me“ 

v headlinech je hravým prvkem, 

který dál posiluje výraznou vizuální 

identitu značky. 
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Komunikace

sub-brandů
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Produktovou komunikaci, ať už 

půjde o představení ambasadorů 

značky, jednotlivých investičních 

akcí atd. můžeme zabalit do 

vzdušného grafického layoutu, 

který nám dovolí vypíchnout 

konkrétní osobu nebo projekt

a zároveň vizuálně prováže tuto 

rovinu propagace s image kampaní 

Měníme Olomouc. 

Produktová 

komunikace
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Layout produktové komunikace 

je vysoce variabilní.

Lze pracovat jak s jednotlivými 

tvary a jejich počtem, tak s 

umístěním textu i barvami.
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