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ÚVOD 

Efektivní komunikace obce/města se spoluobčany patří mezi styčné pilíře kvalitního 

a udržitelného rozvoje obcí a měst. To samé se pak týká mikroregionů. Správné nastavení 

komunikace směrem k občanům prospívá k eliminaci současně řešených problémů, jako jsou 

např.: výskyt dezinformací, deficit dostatku informací pro občany, frustrace občanů anebo 

v neposlední řadě stěhování občanů z menších obcí či měst do velkoměst. 

Zjišťování potřeb občanů, starost o jejich spokojenost prostřednictvím komunikačních kanálů 

napomáhá ke kvalitě veřejné správy obce, města, příp. mikroregionu, ale také utužuje 

sounáležitost obyvatelů a posiluje jejich zájem o veřejné, chcete-li politické dění. Dále může 

zdařile nastavená komunikace přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti obcí a měst, ke 

zvýšení soudružnosti a erudovanosti občanů. Správně nastavená komunikace má pozitivní 

dopad na rozvoj lidského a sociálního kapitálu v obci, ve městě i mikroregionu a na důvěru 

občanů k místní samosprávě. 

Na samotném úvodu je nutné říct, že obce musí pamatovat při poskytování informací na zákon 

č. 106/1999 Sb. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla 

pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto 

informacím. 

Hlavním cílem sepsání tohoto dokumentu je analyzovat současný stav komunikace obcí 

v rámci Mikroregionů Holešovsko a Žídelná s veřejností a na základě zjištěných výsledků 

navrhnout inovace pro již zavedené komunikační kanály, anebo navrhnout nové 

komunikační nástroje. 

Celkem je do tohoto projektu zapojen Mikroregion Holešovsko a v rámci něj obce 

Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, 

Ludslavice, Pacetluky, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice a Žeranovice, a také 

Mikroregion Žídelná a v rámci něj obce Machová, Lechotice a Žeranovice (jsou členy 

obou Mikroregionů). 

Tato komunikační koncepce je zpracována v rámci projektu Efektivní a moderní komunikace 

obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná, jejímž cílem a účelem je nastavení postupu, jakým 

budou oba mikroregiony komunikovat uvnitř a jaký způsobem budou komunikovat zapojené 

obce navzájem a navenek k veřejnosti. Tento dokument přispěje k uchopení této otázky a bude 

zároveň vodítkem pro vykonávání činností a zlepšení výkonu těchto činností ve veřejné správě 

a jejímu pozitivnímu vnímání občany a povede k nastavení jasného a srozumitelného systému 
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komunikace těchto veřejných institucí. Toto bude podstatné také pro získávání zpětné vazby od 

občanů a zároveň jejich aktivnějšího zapojování do veřejných záležitostí obcí nebo 

dobrovolných svazků obcí. 

Projekt bude realizován skrze vzájemně provázané klíčové aktivity, které cílí na zlepšení 

a zkvalitnění přímé komunikace členských obcí obou mikroregionů ve vztahu k veřejnosti 

s pomocí moderních komunikačních prostředků. Potřeba vytvoření dokumentu komunikační 

koncepce vychází z provedené analýzy stavu komunikace s veřejností zapojených obcí do 

projektu a bude sloužit jako jeden ze současných a moderních nástrojů řízení obce. V tomto 

dokumentu bude definováno vymezení přenosu informačního toku od obcí směrem k veřejnosti 

a zároveň opačným směrem od veřejnosti k obcím jako zpětná vazba. Veřejností jsou v tomto 

případě obyvatelé jednotlivých zapojených obcí mikroregionů Holešovsko a Žídelná.  

Vhodné nastavení komunikační koncepce pomůže posílit a upevnit instituci jak samotných 

mikroregionů, tak jednotlivých členských obcí mikroregionů. Současně budou vnímány občany 

jako otevřené, transparentní a komunikativní instituce, které aktivně komunikují se svými členy 

a veřejností a jejichž zpětná vazba přispívá k všeobecnému rozvoji obou mikroregionů. 

 

Obrázek 1.: Znak Mikroregionu Holešovsko 

 

Zdroj: www.mikroregionholesovsko.cz  

 

Obrázek 2.: Motto Mikroregionu Žídelná 

 

Zdroj: www.mikroregionzidelna.cz 

http://www.mikroregionholesovsko.cz/
http://www.mikroregionzidelna.cz/
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METODIKA 

Komunikační strategie obcí Mikroregionů Holešovsko a Žídelná při komunikaci s veřejností 

bude sestavena z těchto základních částí: 

ANALYTICKÁ ČÁST 

1. Základní údaje o mikroregionech a zapojených obcích 

2. Výsledky z dotazníkového šetření mezi občany a vedením obcí 

3. Základní cílové skupiny a podskupiny 

4. Komunikační nástroje - analýza stavu 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

 

ANALYTICKÁ ČÁST 

1. Základní údaje o mikroregionech a zapojených obcích:  

- Jedná se o základní informace o obou mikroregionech a obcích zapojených do 

projektu (poloha, počet obyvatel, jejich věková struktura, národnosti, vzdělanost). 

Tyto údaje mohou pomoci při segmentaci občanů v rámci budoucích 

komunikačních strategií. 

 

2. Výsledky z dotazníkových šetření mezi občany a vedením obcí 

- V kapitole budou v krátkém textovém souhrnu pro každou obec uvedeny 

nejdůležitější výstupy z výsledků dotazníkových šetření mezi občany zapojených 

obcí k hodnocení stávající úrovně komunikace ze strany obcí. 

 

3. Základní cílové skupiny a podskupiny 

- Tato část přinese přehled základních cílových skupin a podskupin, na které se 

komunikační koncepce a komunikační kanály zaměřují 

 

4. Komunikační nástroje – analýza stavu 

- Tato část koncepce se bude věnovat hodnocení kvality jednotlivých komunikačních 

kanálů – budou prezentovány jejich deficity, dále bude obsahovat i doporučení pro 

zefektivnění komunikace obcí a mikroregionů s občany a bude upozorňovat na 

chyby, které se vážou k využívání komunikačních kanálů. Úmyslem není 

upozorňovat na jeden druh chyby u každé obce (příp. mikroregionu) zvlášť (není 

však vyloučeno, že daný druh chyby se vyskytuje např. pouze u jedné či dvou obcí). 

Účelem je vyobrazit danou chybu pouze jednou, aby čtenář tohoto dokumentu nebyl 

příliš přehlcen obsahem. Je tedy potřebné, aby vyobrazení daných druhů chyb vzaly 

v potaz všechny obce i oba mikroregiony a v budoucnu se snažily jich vyvarovat. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

- Tento bod bude podmíněn studií všech výše uvedených bodů. Jinak řečeno stanovení 

cílů a opatření a veškerá doporučení, výraznější inovace či navržení nových 

komunikačních kanálů, technik a mixů musí být v souladu se zjištěnými informacemi o 

obcích a mikroregionech, a s informacemi, které se týkají již zavedených 

komunikačních kanálů, mixů a technik. 

 

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

- Tato část dokumentu popisuje jeho implementaci, tj. managment (nakládání 

s dokumentem, jeho uvádění v praxi, dostupnost dokumentu a další), dále stanovuje 

monitoring (naplňování návrhové části dokumentu a akčního plánu, informování 

o plnění cílů), a také stanovuje podmínky a pravidla pro případnou aktualizaci 

dokumentu. 
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ANALYTICKÁ ČÁST
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MIKROREGIONECH A ZAPOJENÝCH 

OBCÍCH 

 

1.1 Mikroregion Holešovsko 

Mikroregion Holešovsko leží v severozápadní části Zlínského kraje, svým územím tvoří 

přirozenou hranici Zlínského a Olomouckého kraje. Mikroregion Holešovsko vznikl v roce 

2001 uzavřením smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí a založilo jej 18 obcí 

z přirozeného spádového území města Holešova, které je zároveň i centrem mikroregionu. 

V současnosti mikroregion sdružuje obce Bořenovice, Holešov (s katastrálními územími 

Količín, Všetuly, Dobrotice, Tučapy a Žopy), Horní Lapač, Kostelec u Holešova (s místní částí 

Karlovice), Jankovice, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Lukoveček, Martinice, Míškovice, 

Němčice, Pacetluky, Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice 

a Žeranovice. 

 

1.2 Obec Bořenovice 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci uspokojující podíl mladé předproduktivní a produktivní 

populace (segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 1. 

- Obec má minimum obyvatel se zahraniční národností (2x slovenská národnost) – z toho 

plyne, že v obci se nenachází žádní občané, kteří by hovořili pouze cizím jazykem 

(většina Čechů rozumí bezproblémově slovenštině), respektive nerozuměli česky. Není 

tak určitě nutné do komunikačních nástrojů zaimplementovat cizí jazyk. 

- Obec má převahu populace, která má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity). 

Nabízí se možnost prostřednictvím komunikačních nástrojů motivovat mladou populaci 

k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 3. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Bořenovice žilo k 1. 1. 2021 celkem 210 obyvatel, z toho 106 žen a 104 mužů. Nejvíce 

obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Pozitivem je fakt, že obec má 

srovnatelný počet obyvatel v nejmladším věku (0-14 let) s obyvateli v nejvyšším věku 

(65 let a více), což by mělo vést přinejmenším k setrvalému počtu obyvatel v následujících 

letech. Průměrný věk obyvatele obce Bořenovice je 39,8 let. 
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Tabulka 1: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Bořenovice 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 16 20 36 17,15 

15-29 16 20 36 17,15 

30-49 27 29 56 26,70 

50-64 24 21 45 21,40 

65 let a více 21 16 37 17,60 

Celkem obyvatel 104 106 210 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se drtivá většina populace Bořenovic hlásila k české 

či moravské národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin se objevují 2 obyvatelé, kteří 

se hlásí ke slovenské národnosti. 

 
Tabulka 2: Obyvatelé dle národností - Bořenovice 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 91 51,4 

Moravská 32 18,1 

Slovenská 2 1,1 

Neuvedeno 51 28,8 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 153 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

obyvatel obce Bořenovic disponuje středním vzděláním včetně vyučení bez maturity (41,8 %) 

či základním vzděláním (24,8 %). Naopak podíl osob s vysokoškolským, vyšším odborným či 

nadstavbovým vzděláním je spíše nízký. 

 

Tabulka 3: Obyvatelé dle kvalifikace - Bořenovice 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 2 1,3 

základní včetně neukončeného 38 24,8 

střední včetně vyučení (bez maturity) 64 41,8 

úplné střední (s maturitou) 28 18,3 

nadstavbové studium 3 2,0 

vyšší odborné vzdělání 2 1,3 

vysokoškolské 15 9,8 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 
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1.3 Obec Horní Lapač 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci uspokojující podíl mladé předproduktivní a produktivní 

populace (segment občanů: 0–29 let), dále je hojně zastoupena i věková skupina nižšího 

středního věku (segment občanů: 30-49 let), viz Tabulka 4. 

- V obci žije pouze jeden obyvatel se zahraniční slovenskou národností. Dle tohoto plyne, 

že v obci se nenachází žádní další občané, kteří by hovořili pouze cizím jazykem 

(většina Čechů rozumí bezproblémově slovenštině), respektive nerozuměli česky. Není 

tak určitě nutné do komunikačních nástrojů zaimplementovat cizí jazyk. 

- Obec má převahu populace, která má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity). 

Nabízí se možnost prostřednictvím komunikačních nástrojů motivovat mladou populaci 

k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 6. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Horní Lapač žilo k 1. 1. 2021 celkem 273 obyvatel, z toho 122 žen a 151 mužů. Největší 

počet obyvatel obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Dále z tabulky vyplývá, že 

obec má srovnatelný počet obyvatel v nejmladším věku (0-14 let) s obyvateli v nejvyšším věku 

(65 let a více), což by mělo vést k přinejmenším setrvalému počtu obyvatel v následujících 

letech. Průměrný věk obyvatele obce Horní Lapač je 40,4 let. 

Tabulka 4: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci – Horní Lapač 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 30 17 47 17,22 

15-29 29 21 50 18,31 

30-49 44 43 87 31,87 

50-64 25 17 42 15,38 

65 let a více 23 24 47 17,22 

Celkem obyvatel 122 151 273 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se drtivá většina populace obce Horní Lapač hlásila 

k české národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin je zde pouze 1 obyvatel, který se 

hlásí ke slovenské národnosti. 

Tabulka 5: Obyvatelé dle národností – Horní Lapač 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 150 59,5 

Moravská 25 9,9 

Slovenská 1 0,4 

Neuvedeno 69 27,4 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 
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Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 205 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

u obyvatel obce Horní Lapač převládá střední vzdělání včetně vyučení bez maturity (41,0 %) 

či základní vzdělání (24,9 %). Opačně je tomu u podílu osob s vysokoškolským, vyšším 

odborným či nadstavbovým vzděláním, který je spíše nízký. 

 

Tabulka 6: Obyvatelé dle kvalifikace – Horní Lapač 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 0 0 

základní včetně neukončeného 51 24,9 

střední včetně vyučení (bez maturity) 84 41,0 

úplné střední (s maturitou) 44 21,5 

nadstavbové studium 5 2,4 

vyšší odborné vzdělání 1 0,5 

vysokoškolské 18 8,8 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

 

1.4 Obec Jankovice 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci přijatelný podíl mladé předproduktivní a produktivní populace 

(segment občanů: 0–29 let), je zde hojně zastoupena i věková skupina nižšího středního 

věku (segment občanů: 30-49 let), viz Tabulka 7. 

- V obci nežije žádný obyvatel se zahraniční národností, z toho plyne předpoklad, že 

všichni obyvatelé obce hovoří jazykem českým. A není tedy určitě nutné do 

komunikačních nástrojů zaimplementovat cizí jazyk. 

- Obec má převahu populace, která má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity). 

Dle této statistiky se nabízí možnost prostřednictvím komunikačních nástrojů motivovat 

mladou populaci k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 8. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Jankovice žilo k 1. 1. 2021 celkem 401 obyvatel, z toho 194 žen a 207 mužů. Největší 

počet obyvatel obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Z tabulky dále vyplývá, že 

obec má více obyvatel ve vyšším středním věku (50-64 let) a v nejvyšším věku (65 let a více), 

což vede k průměrnému věku obyvatele obce Jankovice 41,6 let. 
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Tabulka 7: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Jankovice 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 32 25 57 14,21 

15-29 44 36 80 19,95 

30-49 60 55 115 28,68 

50-64 39 40 79 19,70 

65 let a více 32 38 70 17,46 

Celkem obyvatel 207 194 401 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se většina obyvatel obce Jankovice hlásila k české 

národnosti, případně národnost neuvedla.  

Tabulka 8: Obyvatelé dle národností - Jankovice 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 199 50,4 

Moravská 70 17,7 

Slezská 1 0,3 

Neuvedeno 105 26,6 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 316 obyvatel). Dle statistiky vyplývá, že jednoznačně největší podíl 

u obyvatel obce Jankovice převládá střední vzdělání včetně vyučení bez maturity (36,7 %) 

následováno úplným středním vzděláním s maturitou (26,6 %). Na druhé straně je zde velmi 

nízký počet obyvatel bez vzdělání a vyšším odborným či nadstavbovým vzděláním. 

Tabulka 9: Obyvatelé dle kvalifikace - Jankovice 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 2 0,6 

základní včetně neukončeného 63 19,9 

střední včetně vyučení (bez maturity) 116 36,7 

úplné střední (s maturitou) 84 26,6 

nadstavbové studium 6 1,9 

vyšší odborné vzdělání 1 0,3 

vysokoškolské 33 10,4 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 
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1.5 Obec Kostelec u Holešova 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci největší zastoupení ve skupině nižšího středního věku 

(30-49 let). Převládá zde i velké procento obyvatel od 50. věku výše nad mladší populací 

z kategorie předproduktivního a produktivního věku tzn. (0-29 let), viz Tabulka 10. 

- Obec má celkem 7 obyvatel se zahraniční národností (6x slovenská národnost 

a 1x německá).  U občanů slovenské národnosti je předpoklad, že se dorozumí českým 

jazykem a porozumí mu. Ale vzhledem k 1 občanovi německé národnosti je zde 

možnost, že do komunikačního prostředku bude nutné zaimplementovat německý jazyk, 

pokud daný občan neovládá češtinu na komunikační úrovni a nerozumí ji. 

- V obci převažuje skupina obyvatel, která má střední vzdělání včetně vyučení 

(bez maturity). Je zde tedy eventualita prostřednictvím komunikačních nástrojů 

motivovat mladou populaci obyvatel k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 12. 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Kostelec u Holešova žilo k 1. 1. 2021 celkem 1012 obyvatel, z toho 489 žen a 523 mužů. 

Nejvíce obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Z tabulky je dále patrné, 

že podílově velká část občanů spadá do věkové kategorie vyššího středního věku (30-49 let) 

a nejvyššího věku (65 let a více), čemuž také odpovídá průměrný věk obyvatele obce 

Kostelec u Holešova 43,2 let. 

Tabulka 10: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci – Kostelec u Holešova 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 78 79 157 15,52 

15-29 82 60 142 14,03 

30-49 167 124 291 28,75 

50-64 120 119 239 23,62 

65 let a více 76 107 183 18,08 

Celkem obyvatel 523 479 1012 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  
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Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se převážná většina populace Kostelec u Holešova 

hlásila k české národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin se v obci objevuje 

6 obyvatel, kteří se hlásí ke slovenské národnosti a 1 obyvatel hlásící se k národnosti německé. 

Tabulka 11: Obyvatelé dle národností – Kostelec u Holešova 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 575 59,5 

Moravská 186 19,3 

Slezská 1 0,1 

Slovenská 6 0,6 

Německá 1 0,1 

Neuvedeno 51 28,8 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 835 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

obyvatel obce Kostelec u Holešova disponuje středním vzděláním včetně vyučení bez maturity 

(41,1 %), menší podíl je u občanů s úplným středním vzděláním s maturitou (24,9 %). Podíl 

osob s vysokoškolským, vyšším odborným či nadstavbovým vzděláním je daleko nižší. 

Tabulka 12: Obyvatelé dle kvalifikace – Kostelec u Holešova 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 3 0,4 

základní včetně neukončeného 172 20,6 

střední včetně vyučení (bez maturity) 343 41,1 

úplné střední (s maturitou) 208 24,9 

nadstavbové studium 10 1,2 

vyšší odborné vzdělání 8 1,0 

vysokoškolské 79 9,5 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

1.6 Obec Kurovice 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci méně příznivý podíl mladé předproduktivní a produktivní 

populace (segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 13. 

- Obec má minimum obyvatel se zahraniční národností (2x slovenská národnost) – z toho 

plyne, že v obci se nenachází žádní občané, kteří by hovořili pouze cizím jazykem 

(většina Čechů rozumí bezproblémově slovenštině), respektive nerozuměli česky. Není 

tak určitě nutné do komunikačních nástrojů zaimplementovat cizí jazyk. 



17 

 

- V obci převažuje populace se středním vzděláním včetně vyučení (bez maturity). Tímto 

se otevírá možnost pro mladou populaci být motivována prostřednictvím 

komunikačních nástrojů k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 15. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Kurovice žilo k 1. 1. 2021 celkem 268 obyvatel, z toho 126 žen a 142 mužů. Nejvíce 

obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Příznivou informací je skutečnost, 

že obec má přibližně stejný počet obyvatel ve věkové kategorii 0-29 let s obyvateli v kategorii 

50 let a více, což by mělo vést k přinejmenším setrvalému počtu obyvatel v následujících letech. 

Průměrný věk obyvatele obce Kurovice je 41,8 let. 

Tabulka 13: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Kurovice 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 22 20 42 15,68 

15-29 30 16 46 17,16 

30-49 44 36 80 29,86 

50-64 23 27 50 18,65 

65 let a více 23 27 50 18,65 

Celkem obyvatel 142 123 268 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

 

Obyvatelé dle národností  

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se drtivá většina populace Kurovice hlásila k české 

či moravské národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin se objevují 2 obyvatelé, kteří 

se hlásí ke slovenské národnosti. 

 
Tabulka 14: Obyvatelé dle národností - Kurovice 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 110 44,4 

Moravská 72 29,0 

Slovenská 2 0,8 

Neuvedeno 55 22,2 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 214 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

obyvatel obce Kurovice disponuje středním vzděláním včetně vyučení bez maturity (35,5 %) či 

úplným středním vzděláním s maturitou (24,8 %). Naopak podíl osob s vysokoškolským, 

vyšším odborným či nadstavbovým vzděláním je nižší. 
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Tabulka 15: Obyvatelé dle kvalifikace - Kurovice 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 0 0 

základní včetně neukončeného 42 19,6 

střední včetně vyučení (bez maturity) 76 35,5 

úplné střední (s maturitou) 57 26,6 

nadstavbové studium 4 1,9 

vyšší odborné vzdělání 2 0,9 

vysokoškolské 24 11,2 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

1.7 Obec Lechotice 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci velký podíl mladé předproduktivní a produktivní populace 

(segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 16. 

- Obec má celkem 5 obyvatel se zahraniční národností (4x slovenská národnost a 1x 

polská).  U občanů slovenské národnosti je předpoklad, že se dorozumí českým jazykem 

a porozumí mu. Podobně je uvažováno o občanovi polské národnosti, kdy polština patří 

do skupiny slovanských jazyků stejně jak čeština a slovenština. Není tak nezbytně nutné 

zaimplementovat slovenský či polský jazyk do komunikačního prostředku. 

- V obci převažuje populace se středním vzděláním včetně vyučení (bez maturity). Nabízí 

se možnost prostřednictvím komunikačních nástrojů motivovat mladou populaci 

k vyšším stupňům vzdělávání, který je poměrově k ostatním stupňům vzdělání nízký, 

viz Tabulka 18. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Lechotice žilo k 1. 1. 2021 celkem 417 obyvatel, z toho 201 žen a 216 mužů. Nejvíce 

obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Kladnou informací je fakt, že obec 

má větší počet obyvatel v nejmladším věku (0-14 let), než je obyvatel v nejvyšším věku 

(65 let a více), což by mohlo vést jak k setrvalému počtu obyvatel v následujících letech, tak 

k omlazení populace obyvatel. Průměrný věk obyvatele obce Lechotice je 40,5 let. 

Tabulka 16: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Lechotice 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 39 34 73 17,51 

15-29 32 36 68 16,30 

30-49 75 64 139 33,33 

50-64 43 29 72 17,27 

65 let a více 27 38 65 15,59 

Celkem obyvatel 216 201 417 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  
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Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se drtivá většina populace Lechotic hlásila k české či 

moravské národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin se objevují 4 obyvatelé, kteří se 

hlásí ke slovenské národnosti a 1 obyvatel k polské národnosti. 

Tabulka 17: Obyvatelé dle národností - Lechotice 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 223 53,7 

Moravská 74 17,8 

Slovenská 4 1,0 

Polská 1 0,2 

Neuvedeno 101 24,3 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 328 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

obyvatel obce Lechotice disponuje středním vzděláním včetně vyučení bez maturity (45,1 %) 

či základním vzděláním (25,0 %). Na druhé straně podíl osob s vysokoškolským, vyšším 

odborným či nadstavbovým vzděláním je poměrově k ostatním úrovním vzdělání velmi nízký. 

Avšak je zde také pozitivní skutečnost, že se v obci nevyskytuje žádný občan bez vzdělání. 

 

Tabulka 18: Obyvatelé dle kvalifikace - Lechotice 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 0 0 

základní včetně neukončeného 82 25,0 

střední včetně vyučení (bez maturity) 148 45,1 

úplné střední (s maturitou) 71 21,6 

nadstavbové studium 4 1,2 

vyšší odborné vzdělání 1 0,3 

vysokoškolské 16 4,9 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

1.8 Obec Ludslavice 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci převažující podíl občanů spadající do populace nižšího 

středního věku (segment občanů: 30–49 let), viz Tabulka 19. 

- Obec má celkem 5 obyvatel se zahraniční národností (3x slovenská národnost a 2x 

ukrajinská). U občanů slovenské národnosti je předpoklad, že se dorozumí českým 

jazykem a porozumí mu. Podobným způsobem je uvažováno o občanech ukrajinské 

národnosti, kdy také ukrajinština patří do skupiny slovanských jazyků stejně jak čeština 
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a existuje zde jistá provázanost obou jazyků, takže obyvatelé ukrajinské národnosti 

dokážou porozumět jazyku českému a naopak. Není tedy nezbytně nutné 

zaimplementovat slovenský či ukrajinský jazyk do komunikačního prostředku. 

- V obci je převaha populace se středním vzděláním včetně vyučení (bez maturity). Tím 

je zde možnost prostřednictvím komunikačních nástrojů ovlivnit a motivovat mladou 

populaci k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 21. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Ludslavice žilo k 1. 1. 2021 celkem 494 obyvatel, z toho 257 žen a 237 mužů. Největší 

zastoupení má obyvatelstvo ve věkové kategorii mezi 30-49 lety. Pozitivní informací je fakt, že 

obec má téměř srovnatelný počet obyvatel v nejmladším věku (0-14 let) s obyvateli v nejvyšším 

věku (65 let a více), což by mělo vést k přinejmenším setrvalému počtu obyvatel 

v následujících letech. Nicméně počet obyvatel v produktivním věku tzn. skupina 15-29 let je 

podílově velmi nízko zastoupena. Průměrný věk obyvatele obce Ludslavice je 41,9 let. 

Tabulka 19: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Ludslavice 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 44 45 89 18,01 

15-29 31 38 69 13,97 

30-49 68 72 140 28,34 

50-64 54 45 99 20,04 

65 let a více 40 57 97 19,64 

Celkem obyvatel 237 257 494 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se převážná většina populace Ludslavic hlásila 

k české národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin se objevují 3 obyvatelé hlásící se 

ke slovenské národnosti a 2 k národnosti ukrajinské. 

 
Tabulka 20: Obyvatelé dle národností - Ludslavice 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 269 52,8 

Moravská 69 14,9 

Slovenská 3 0,6 

Ukrajinská 2 0,4 

Neuvedeno 102 22,1 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 
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Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 399 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

obyvatel obce Ludslavice má střední vzdělání včetně vyučení bez maturity (47,4 %) 

následováno populací se základním vzděláním (20,8 %), které je procentuálně významně 

v menším zastoupení. Podíl osob s vysokoškolským, vyšším odborným či nadstavbovým 

vzděláním je spíše nízký. Nicméně dle této staticky je také příznivým faktem, že v obci není 

žádný občan bez vzdělání. 

 

Tabulka 21: Obyvatelé dle kvalifikace - Ludslavice 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 0 0 

základní včetně neukončeného 83 20,8 

střední včetně vyučení (bez maturity) 189 47,4 

úplné střední (s maturitou) 81 20,3 

nadstavbové studium 5 1,3 

vyšší odborné vzdělání 0 0 

vysokoškolské 29 7,3 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

1.9 Obec Pacetluky 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci největší věkové zastoupení v nižším středním věku (segment 

občanů: 0–29 let), viz Tabulka 22. 

- Obec má minimum obyvatel se zahraniční národností (1x slovenská národnost 

a 1x maďarská národnost). U občana slovenské národnosti je předpoklad, že se 

dorozumí českým jazykem a porozumí mu. Nicméně vzhledem k výskytu jednoho 

občana maďarské národnosti je zde možnost, že do komunikačního prostředku bude 

nutné zaimplementovat maďarský jazyk kvůli odlišnosti obou jazyků, pokud daný 

občan neovládá češtinu na komunikační úrovni a nerozumí ji. 

- V obci převažuje populace, která má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity). 

Tímto se nabízí se možnost prostřednictvím komunikačních nástrojů motivovat mladou 

populaci k vyšším stupňům vzdělávání i s přihlédnutím ke skutečnosti, že se v obci 

nachází 4 občané bez vzdělání, viz Tabulka 24. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Pacetluky žilo k 1. 1. 2021 celkem 228 obyvatel, z toho 112 žen a 116 mužů. Nejvíce 

obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Z tabulky vyplývá kladný údaj, 

a sice že obec má větší počet obyvatel v nejmladším věku (0-14 let) než je obyvatel v nejvyšším 

věku (65 let a více), z čehož je usuzováno, že toto by mělo vést k setrvalému počtu obyvatel 

a omlazení populace v následujících letech. Průměrný věk obyvatele obce Pacetluky je 41,6 let. 
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Tabulka 22: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Pacetluky 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 25 21 46 20,18 

15-29 12 12 24 10,53 

30-49 36 32 68 29,82 

50-64 30 24 54 23,68 

65 let a více 13 23 36 15,79 

Celkem obyvatel 116 112 228 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se drtivá většina populace Pacetluk hlásila k české 

národnosti případně národnost neuvedla. Z menšin se objevují 2 obyvatelé, z nichž 1 se hlásí 

ke slovenské národnosti a 1 k maďarské národnosti. 

Tabulka 23: Obyvatelé dle národností - Pacetluky 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 116 54,2 

Moravská 32 15,0 

Slovenská 1 0,5 

Maďarská 1 0,5 

Neuvedeno 58 27,1 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 187 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

obyvatel obce Pacetluky disponuje středním vzdělání včetně vyučení bez maturity (38,5 %) či 

základním vzděláním včetně neukončeného (25,1 %). Naproti tomu podíl osob 

s vysokoškolským, vyšším odborným či nadstavbovým vzděláním je spíše nízký. 

Tabulka 24: Obyvatelé dle kvalifikace - Pacetluky 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 4 2,1 

základní včetně neukončeného 47 25,1 

střední včetně vyučení (bez maturity) 72 38,5 

úplné střední (s maturitou) 41 21,9 

nadstavbové studium 6 3,2 

vyšší odborné vzdělání 1 0,5 

vysokoškolské 13 7,0 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 
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1.10  Obec Přílepy 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- V obci je dobré zastoupení podílu mladé předproduktivní a produktivní populace 

(segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 25. 

- Obec má celkem 4 obyvatele se zahraniční národností (2x slovenská národnost, 1x ruská 

a 1x ukrajinská).  U občanů slovenské národnosti je předpoklad, že se dorozumí českým 

jazykem a porozumí mu, navíc i většina Čechů bezproblémově rozumí slovenštině. 

Podobně je uvažováno o občanech ruské a ukrajinské národnosti, kdy tyto jazyky patří 

do skupiny slovanských jazyků stejně jak čeština a panuje zde jistá podobnost. Navíc 

většina cizinců z těchto zemí rozumí češtině poměrně dobře. Není tak nezbytně nutné 

tyto jazyky zanést do komunikačního prostředku. 

- V dané obci převažuje populace, která má střední vzdělání včetně vyučení 

(bez maturity). Je tedy otevřená možnost, že prostřednictvím komunikačních nástrojů 

se vzbudí zájem mladé populace o vyšší stupeň vzdělání, viz Tabulka 27. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Přílepy žilo k 1. 1. 2021 celkem 992 obyvatel, z toho 496 žen a 496 mužů. Nejvíce 

obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Důležitou informací je skutečnost, 

že obec má nižší počet obyvatel v segmentu (0-29 let) v porovnání s obyvateli ve věkovém 

segmentu (50 let a více). Toto vede k celkovému stárnutí obyvatel obce a v souvislosti s tím 

i zvýšení průměrného věku obyvatel obce, který je nyní 41,2 let. 

 

Tabulka 25: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Přílepy 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 84 88 172 17,34 

15-29 86 73 159 16,02 

30-49 146 150 296 29,84 

50-64 101 84 185 18,65 

65 let a více 79 101 180 18,15 

Celkem obyvatel 496 496 992 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se naprostá většina populace Přílep hlásila k české 

národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin se objevují 4 obyvatelé zahraniční 

národnosti. Z nichž 2 se hlásí ke slovenské národnosti, 1 obyvatel k ruské národnosti 

a 1 obyvatel k ukrajinské národnosti.  
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Tabulka 26: Obyvatelé dle národností - Přílepy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 769 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

obyvatel obce Přílepy disponuje středním vzděláním včetně vyučení bez maturity (40,2 %), 

zhruba o polovinu menší podíl náleží základnímu vzdělání včetně neukončeného (21,2 %) 

a úplnému střednímu s maturitou (24,9 %). Podílově počet osob s vysokoškolským, vyšším 

odborným či nadstavbovým vzděláním je nižší. 

 

Tabulka 27: Obyvatelé dle kvalifikace - Přílepy 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 4 0,5 

základní včetně neukončeného 163 21,2 

střední včetně vyučení (bez maturity) 309 40,2 

úplné střední (s maturitou) 190 24,9 

nadstavbové studium 14 1,8 

vyšší odborné vzdělání 5 0,7 

vysokoškolské 67 8,7 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

1.11 Obec Roštění 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- V obci se nachází menší zastoupení populace v mladém předproduktivní a produktivní 

věku (segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 28. 

- Obec má minimum obyvatel se zahraniční národností (5x slovenská národnost, 

1x maďarská a 1x německá národnost). U občanů slovenské národnosti je předpoklad, 

že se dorozumí českým jazykem a také mu porozumí. Avšak kvůli výskytu dalších dvou 

občanů maďarské a německé národnosti je na zvážení, zda do komunikačního 

prostředku bude nutné zaimplementovat tyto jazyky kvůli nepodobnosti obou jazyků od 

češtiny, pokud ovšem daní občané neovládají češtinu na komunikativní úrovni 

a nerozumí ji. 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 482 52,9 

Moravská 179 19,6 

Slovenská 2 1,2 

Ruská 1 0,1 

Ukrajinská 1 0,1 

Neuvedeno 201 22,1 
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- V obci převažuje populace se středním vzděláním včetně vyučení (bez maturity). Nabízí 

se potenciálnost prostřednictvím komunikačních nástrojů motivovat a pobízet mladou 

populaci k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 30. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Roštění žilo k 1. 1. 2021 celkem 665 obyvatel, z toho 336 žen a 329 mužů. Největší 

zastoupení obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Naopak nemladší 

skupina obyvatel 0-14 let je velmi málo zastoupena i v porovnání s nejstarší skupinou obyvatel 

v nejvyšším věku (65 let a více). Tato skutečnost se promítá do průměrného věku obyvatele, 

který je v obci Roštění 43,3 let, což má za následek i stárnutí obyvatel obce. 

Tabulka 28: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Roštění 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 49 40 89 13,38 

15-29 57 57 114 17,15 

30-49 102 101 203 30,53 

50-64 64 53 117 17,59 

65 let a více 57 85 142 21,35 

Celkem obyvatel 329 336 665 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se většina populace Roštění hlásila k české 

národnosti, v menší míře k moravské národnosti, či národnost neuvedla. Z menšin se objevuje 

7 obyvatel, kteří se hlásí k zahraniční národnosti. 

Tabulka 29: Obyvatelé dle národností - Roštění 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 327 47,3 

Moravská 174 25,2 

Slovenská 5 0,7 

Maďarská 1 0,1 

Německá 1 0,1 

Neuvedeno 166 24,0 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 579 obyvatel). Tato statistika ukazuje, že očividně největší podíl 

obyvatel obce Roštění disponuje středním vzděláním včetně vyučení bez maturity (41,5 %). 

V menší míře je zastoupen podíl obyvatel se základním vzděláním (26,6 %) či úplným středním 

s maturitou (23,5 %). Podílově počet osob s vysokoškolským, vyšším odborným 

či nadstavbovým vzděláním je nižší. 
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Tabulka 30: Obyvatelé dle kvalifikace - Roštění 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 1 0,2 

základní včetně neukončeného 154 26,6 

střední včetně vyučení (bez maturity) 240 41,5 

úplné střední (s maturitou) 136 23,5 

nadstavbové studium 5 0,9 

vyšší odborné vzdělání 5 0,9 

vysokoškolské 32 5,5 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

1.12 Obec Rymice 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci méně zastoupený podíl mladé předproduktivní a produktivní 

populace (segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 31. 

- V obci žije minimum obyvatel se zahraniční národností (4x slovenská národnost) – 

z toho plyne, že v obci se nenachází žádní občané, kteří by hovořili pouze cizím jazykem 

(většina Čechů rozumí bezproblémově slovenštině), respektive nerozuměli česky. Není 

tedy nutné do komunikačních nástrojů zaimplementovat cizí jazyk. 

- Převaha populace se středním vzděláním včetně vyučení (bez maturity) je znatelná. 

Tímto se otevírá možnost motivovat mladší populaci skrz komunikační nástroje 

k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 33. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Rymice žilo k 1. 1. 2021 celkem 609 obyvatel, z toho 317 žen a 292 mužů. Největší 

podíl obyvatelstva zaujímá věková kategorie mezi 30-49 lety. Nejmladší věková kategorie 

(0-14 let) je podílově méně zastoupena než kategorie obyvatel v nejvyšším věku (65 let a více). 

Tato informace se odráží na průměrném věku obyvatele obce Rymice, který je 42,1 let.  

Tabulka 31: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Rymice 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 45 49 94 15,44 

15-29 44 54 98 16,09 

30-49 94 95 189 31,03 

50-64 67 52 119 19,54 

65 let a více 42 67 109 17,90 

Celkem obyvatel 292 317 609 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  
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Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se drtivá většina populace Rymic hlásila k české 

národnosti, v menší míře k národnosti moravské, případně národnost neuvedla. Z menšin se 

objevují 4 obyvatelé, kteří se hlásí ke slovenské národnosti. 

 
Tabulka 32: Obyvatelé dle národností - Rymice 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 501 obyvatel). Ze statistiky plyne, že jednoznačně největší podíl 

obyvatel obce Rymice disponuje středním vzděláním včetně vyučení bez maturity (42,9 %), 

podíl občanů se základním vzděláním a úplným středním vzděláním s maturitou je srovnatelný, 

kolem 23 %. Naopak podíl osob s vysokoškolským, vyšším odborným či nadstavbovým 

vzděláním je nižší. 

 

Tabulka 33: Obyvatelé dle kvalifikace - Rymice 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 0 0 

základní včetně neukončeného 117 23,4 

střední včetně vyučení (bez maturity) 215 42,9 

úplné střední (s maturitou) 115 23,0 

nadstavbové studium 10 2,0 

vyšší odborné vzdělání 8 1,6 

vysokoškolské 26 5,2 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

1.13 Obec Třebětice 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci přijatelný podíl mladé předproduktivní a produktivní populace 

(segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 34. 

- V obci žijí celkem 3 obyvatelé se zahraniční národností (1x slovenská národnost 

a 2x ukrajinská). U občanů slovenské národnosti se předpokládá, že se dorozumí 

českým jazykem a porozumí mu. Podobně je uvažováno o občanech ukrajinské 

národnosti, kdy také ukrajinština patří do skupiny slovanských jazyků stejně jak čeština 

a existuje zde jistá provázanost obou jazyků, takže obyvatelé ukrajinské národnosti 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 330 55,6 

Moravská 125 21,1 

Slovenská 4 0,7 

Neuvedeno 112 18,9 
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dokážou porozumět jazyku českému a naopak. Není tedy nezbytně nutné 

zaimplementovat slovenský či ukrajinský jazyk do komunikačního prostředku. 

- Obec má zastoupenou populaci s převahou středního vzdělání včetně vyučení (bez 

maturity). Nabízí se případně možnost skrze komunikační nástroje podnítit mladší 

populaci k vyšším stupňům vzdělávání, viz Tabulka 36. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Třebětice žilo k 1. 1. 2021 celkem 273 obyvatel, z toho 139 žen a 134 mužů. Nejvíce 

obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Na druhém místě je věková 

kategorie s obyvateli nejvyššího věku (65 let a více). Podílově nejmenší je nejmladší kategorie 

(0-14 let), toto věkové rozdělení v obci odpovídá tomu, že průměrný věk obyvatele obce 

Třebětic je 42,8 let. 

Tabulka 34: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Třebětice 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 21 19 40 14,65 

15-29 28 23 51 18,68 

30-49 35 41 76 27,84 

50-64 28 21 49 17,95 

65 let a více 22 35 57 20,88 

Celkem obyvatel 134 139 273 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se převážná většina populace Třebětic hlásila k české 

národnosti, v menší míře k moravské národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin se 

objevují 3 obyvatelé, z nichž 1 se hlásí slovenské národnosti a 2 k ukrajinské. 

Tabulka 35: Obyvatelé dle národností - Třebětice 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 125 45,8 

Moravská 60 22,0 

Slovenská 1 0,4 

Ukrajinská 2 0,7 

Neuvedeno 81 29,7 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 229 obyvatel). Ze statistiky je patrné, že největší podíl obyvatel obce 

Třebětic disponuje střední vzděláním včetně vyučení bez maturity (39,3 %) či úplným středním 

vzděláním s maturitou (25,8 %). Oproti tomu podíl osob s vysokoškolským, vyšším odborným 

či nadstavbovým vzděláním je nižší. 
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Tabulka 36: Obyvatelé dle kvalifikace - Třebětice 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 1 0,4 

základní včetně neukončeného 42 18,3 

střední včetně vyučení (bez maturity) 90 39,3 

úplné střední (s maturitou) 59 25,8 

nadstavbové studium 3 1,3 

vyšší odborné vzdělání 2 0,9 

vysokoškolské 23 10,0 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

1.14 Obec Žeranovice 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci přijatelný podíl mladé předproduktivní a produktivní populace 

(segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 37. 

- V obci žije celkem 8 obyvatel se zahraniční národností (4x slovenská národnost 

a 4x ukrajinská). U občanů slovenské národnosti je očekáváno, že se dorozumí českým 

jazykem a porozumí mu, navíc i většina Čechů bezproblémově rozumí slovenštině. 

Podobně je uvažováno o občanech ukrajinské národnosti, kdy tyto jazyky patří do 

skupiny slovanských jazyků stejně jak čeština a kde existuje určitá podobnost. Navíc 

většina cizinců, kteří pochází z těchto zemí rozumí češtině poměrně dobře. Není tak 

nezbytně nutné tyto jazyky zanést do komunikačního prostředku. 

- V obci převládá populace, která má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity). Je 

zde tedy otevřená příležitost prostřednictvím komunikačních nástrojů motivovat mladou 

populaci, aby dosáhli vyššího stupně vzdělávání, viz Tabulka 39. 

Počet obyvatel a věkové rozdělení 

V obci Žeranovice žilo k 1. 1. 2021 celkem 794 obyvatel, z toho 407 žen a 387 mužů. Nejvíce 

obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety následováno kategorií 50-64 let. 

Příznivou skutečností je zjištění, že obec má téměř srovnatelný počet obyvatel v nejmladším 

věku (0-14 let) s obyvateli v nejvyšším věku (65 let a více), což by mohlo vést k přinejmenším 

setrvalému počtu obyvatel v následujících letech. Průměrný věk obyvatele obce Žeranovice je 

41,3 let. 

Tabulka 37: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Žeranovice 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 66 65 131 16,50 

15-29 64 67 131 16,50 

30-49 120 114 234 29,47 

50-64 89 76 165 20,78 

65 let a více 48 85 133 16,75 

Celkem obyvatel 387 407 794 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  
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Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se téměř polovin populace Žeranovic hlásila k české 

národnosti, případně moravské nebo národnost neuvedla. Z menšin se objevuje 8 obyvatel cizí 

národnosti, z nichž 4 se hlásí ke slovenské národnosti a 4 k ukrajinské. 

 
Tabulka 38: Obyvatelé dle národností - Žeranovice 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 362 49,6 

Moravská 157 21,5 

Slovenská 4 0,5 

Ukrajinská 4 0,5 

Neuvedeno 187 25,6 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 600 obyvatel). Ze statistiky vyplývá, že největší podíl obyvatel obce 

Žeranovice má střední vzdělání včetně vyučení bez maturity (38,0 %) nebo základní vzdělání 

(25,8 %). Naopak je tomu u osob s vysokoškolským, vyšším odborným či nadstavbovým 

vzděláním, kde jejich procentuální podíl je spíše nižší. 

 

Tabulka 39: Obyvatelé dle kvalifikace - Žeranovice 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 3 0,5 

základní včetně neukončeného 155 25,8 

střední včetně vyučení (bez maturity) 228 38,0 

úplné střední (s maturitou) 146 24,3 

nadstavbové studium 20 3,3 

vyšší odborné vzdělání 1 0,2 

vysokoškolské 36 6,0 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

 

 

1.15 Mikroregion Žídelná 

Mikroregion Žídelná vznikl v roce 2002 uzavřením smlouvy o založení dobrovolného svazku 

obcí. Tehdy ještě pod názvem Odkanalizování Mikroregionu Žídelná. Založilo jej 8 obcí 

z povodí vodního toku Žídelná. Mikroregion od svého založení sdružuje obce Hostišová, 

Lechotice, Machová, Míškovice, Mysločovice, Racková, Sazovice, Tečovice a Žeranovice. 

Sídlo mikroregionu je v obci Lechotice. V roce 2010 došlo k přejmenování svazku na aktuální 

název. 
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1.16 Obec Machová 

Mezi zásadní informace vyplývajících ze statistik lze řadit:  

- Obec má ve své populaci výrazný podíl mladé předproduktivní a produktivní populace 

(segment občanů: 0–29 let), viz Tabulka 40. 

- Obec má minimum obyvatel se zahraniční národností (2x slovenská národnost) – z toho 

plyne, že v obci se nenachází žádní občané, kteří by hovořili pouze cizím jazykem 

(většina Čechů rozumí bezproblémově slovenštině), respektive nerozuměli česky. Není 

tak určitě nutné do komunikačních nástrojů zaimplementovat cizí jazyk. 

- V obci je dominující část populace, která má střední vzdělání včetně vyučení 

(bez maturity). Je zde tedy možnost skrze komunikační nástroje podnítit mladou 

populaci k dosažení vyššího stupně vzdělání, viz Tabulka 42. 

 

Počet obyvatel a věkové rozdělení  

V obci Machová žilo k 1. 1. 2021 celkem 661 obyvatel, z toho 328 žen a 333 mužů. Nejvíce 

obyvatelů obce spadá do věkové kategorie mezi 30-49 lety. Příznivým faktem je, že obec má 

podílově větší počet obyvatel v nejmladším věku (0-14 let) ve srovnání s obyvateli v nejvyšším 

věku (65 let a více). Toto by mělo vést aspoň k setrvalému počtu obyvatel v následujících letech 

a zároveň se tato skutečnost promítá do průměrného věku obyvatele obce Machová, který je 

39,9 let. 

Tabulka 40: Počet obyvatel a jejich věkové rozdělení v obci - Machová 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

0-14 81 53 134 20,27 

15-29 48 46 94 14,22 

30-49 115 107 222 33,59 

50-64 44 54 98 14,83 

65 let a více 45 68 113 17,09 

Celkem obyvatel 333 328 661 100 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2021)  

 

 

Obyvatelé dle národností 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se značná část populace Machové hlásila k české 

národnosti, případně národnost neuvedla. Z menšin se objevují 2 obyvatelé, kteří se hlásí ke 

slovenské národnosti. 

Tabulka 41: Obyvatelé dle národností - Machová 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 

Národnost Počet obyvatel Podíl v % 

Česká 323 58,3 

Moravská 72 13 

Slovenská 2 0,4 

Neuvedeno 140 25,3 
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Obyvatelé dle vzdělání  

Tato statistika se týká pouze obyvatel, kteří měli k datu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

více jak 15 let (celkově 468 obyvatel). Ze statistiky vyplývá, že největším podílem je v obci 

Machová zastoupeno obyvatelstvo se středním vzděláním včetně vyučení bez maturity 

(40,6 %), o poznání méně je zastoupeno obyvatelstvo středoškolsky vzdělané mající maturitu 

(23,5 %). Podílově je méně zastoupeno obyvatelstvo s vysokoškolským, vyšším odborným či 

nadstavbovým vzděláním. 

 

Tabulka 42: Obyvatelé dle kvalifikace - Machová 

Úroveň vzdělání Počet obyvatel Podíl v % 

bez vzdělání 4 0,9 

základní včetně neukončeného 99 21,2 

střední včetně vyučení (bez maturity) 190 40,6 

úplné střední (s maturitou) 110 23,5 

nadstavbové studium 10 2,1 

vyšší odborné vzdělání 4 0,9 

vysokoškolské 27 5,8 

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ (2011) 
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2 VÝSLEDKY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBČANY 

A S VEDENÍM OBCÍ 

2.1 Dotazníková šetření mezi občany 

V pokračování této kapitoly budou z rozsahových důvodů (aby dokument nenabíral 

neadekvátní rozsah) vždy v krátkosti u každé obce v bodech shrnuty nejdůležitější výstupy 

z výsledků dotazníkových šetření mezi občany jednotlivých obcí, které jsou do projektu 

zapojeny. Kompletní matice výsledků dotazníkového šetření z každé z obcí pak budou přílohou 

tohoto dokumentu. Dotazníková šetření ve všech obcích probíhaly v průběhu měsíců října 

a listopadu roku 2021, a to jak online formou, tak v případě zájmu ve formě papírové. 

 

Obec Bořenovice 

- Dotazník zde vyplnil bohužel pouze 1 občan, výsledky tak nejsou v zásadě relevantní 

- Velmi dobré ohodnocení komunikace obce s občany 

- Obec komunikuje srozumitelně na svých komunikačních kanálech 

- Respondent čerpá informace o dění v obci z rozhlasu, webových stránek a úřední desky 

- Málo informací se dozvídá o plánovaných stavbách 

- S dotazy se může obrátit na starostu či podatelnu 

- Domnívá se, že obec jej spíše neinformuje o plánovaných rozvojových záměrech 

 

Obec Horní Lapač 

- Dotazník zde vyplnilo celkem 10 respondentů – malá relevance výsledků 

- Všichni hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (7) či spíše (3) dobrou 

- Obec komunikuje zcela (8) či spíše srozumitelně (2) na svých komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z mobilní aplikace (7), 

rozhlasu či webových stránek (obě odpovědi 6 hlasů) 

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách (4 hlasy) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím obecního rozhlasu, 

naopak nejlépe prostřednictvím mobilní aplikace 

- S dotazy se mohou obrátit na starostu (8), místostarostu (5), příp. zastupitele (4) 

- Domnívají se, že obec je informuje (7) či spíše informuje (3) o plánovaných 

rozvojových záměrech 

 

Obec Jankovice 

- Dotazník zde vyplnilo celkem 9 respondentů – malá relevance výsledků 

- Většina hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (1) či spíše (5) dobrou, třetina 

pak jako spíše či rovnou určitě špatnou 

- Obec komunikuje zcela (3) či spíše srozumitelně (6) na svých komunikačních kanálech 
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- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu (8) 

a oficiálních facebookových stránek (5)  

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách (4 hlasy) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím úřední desky a Youtube 

(obě varianty 2 hlasy) naopak nejlépe prostřednictvím hlášení rozhlasu (8 hlasů) 

- Většina respondentů se domnívá, že se obec spíše (4) či zcela (1) nezajímá o jejich 

návrhy a stížnosti, a že se spíše (6) či určitě (2) nemohou zapojit do rozhodovacího 

procesu 

- S dotazy se mohou obrátit zejména na starostu (8) a pracovníky úřadu (3) 

- Většinově se domnívají, že obec je spíše (6) či vůbec (1) neinformuje o plánovaných 

rozvojových záměrech 

 

Kostelec u Holešova 

- Dotazník vyplnilo pouze 19 respondentů – opět nízká relevance 

- Většina hodnotí komunikaci obce s občany jako spíše (6) či velmi (4) špatnou, zbylá 

část pak jako spíše (5) či velmi (3) dobrou 

- Obec komunikuje zcela (4) či spíše srozumitelně (10) na svých komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu (8) 

a oficiálních webových stránek obce (8), a také od rodiny, kamarádů a přátel (7)  

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách (13 hlasů) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím oficiálních 

facebookových stránek (12 hlasů) naopak nejlépe prostřednictvím hlášení rozhlasu 

(13 hlasů) 

- Respondenti jsou rozděleni zhruba na dvě stejné poloviny v otázce zájmu obce o jejich 

stížnosti a návrhy (10 si myslí, že obec spíše či určitě zájem má, 9 si myslí opak), a také 

v otázce zapojení do rozhodovacího procesu (zde si většina v podobě 11 hlasů myslí, že 

nemají či spíše nemají možnost se zapojit, naopak 8 si myslí opak) 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu a pracovníky 

úřadu (10 hlasů obě varianty) 

- Konečně si 10 respondentů myslí, že je obec spíše (7) či určitě (3) informuje ohledně 

plánovaných rozvojových záměrů, naopak 5 respondentů si myslí, že je spíše 

neinformuje a 4 dokonce tvrdí, že je neinformuje určitě 

 

Kurovice 

- Dotazník vyplnilo pouze 12 respondentů – opět nízká relevance 

- Všichni hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (8) či spíše (4) dobrou 

- Shoda je také na tom, že obec komunikuje zcela (10) či spíše srozumitelně (2) na svých 

komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu 

(11 hlasů), oficiálních webových stránek obce (6), a také z oficiálních facebookových 

stránek obce (5)  
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- Málo informací se dozvídají zejména o zajímavostech z regionu plus tipech na výlety 

(8 hlasů) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím Instagramu (9 hlasů) 

naopak nejlépe prostřednictvím hlášení rozhlasu (12 hlasů) a webových stránek (10) 

- Všichni respondenti se domnívají, že se obec spíše (4 hlasy) či zcela (8 hlasů) zajímá 

o jejich návrhy a stížnosti, zároveň ale všichni mají pocit, že se spíše (11) či určitě (1) 

nemohou zapojit do rozhodovacího procesu obce 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit na starostu (12), místostarostu (7), 

příp. zastupitele (6) 

- Všichni se pak domnívají, že je obec informuje (4) či spíše informuje (8) o plánovaných 

rozvojových záměrech 

 

Lechotice 

- Dotazník vyplnilo 29 respondentů – již solidní relevance vzhledem k počtu obyvatel 

- Většina hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (8) či spíše (13) dobrou, osmina 

pak jako spíše špatnou (3 hlasy) 

- Většinová shoda je také na tom, že obec komunikuje zcela (12) či spíše srozumitelně 

(11) na svých komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z mobilní aplikace 

(22 hlasů) 

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách (13 hlasů) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím oficiálních 

facebookových stránek (9 hlasů) a oficiálních webových stránek (7 hlasů), naopak 

nejlépe prostřednictvím mobilní aplikace (20) a hlášením obecního rozhlasu (17 hlasů) 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu (23), 

místostarostu (10), příp. zastupitele (9) 

- Konečně si 14 respondentů myslí, že je obec spíše (7) či určitě (7) informuje ohledně 

plánovaných rozvojových záměrů, naopak 9 respondentů si myslí, že je spíše 

neinformuje a 1 dokonce tvrdí, že je neinformuje určitě 

 

Ludslavice 

- Dotazník vyplnilo pouze 9 respondentů – opět nízká relevance 

- Všichni hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (7) či spíše (2) dobrou 

- Shoda je také na tom, že obec komunikuje zcela (8) či spíše srozumitelně (1) na svých 

komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z mobilní aplikace 

a obecního zpravodaje (obě varianty 8 hlasů), prostřednictvím těchto zdrojů také obec 

dle názoru respondentů podává srozumitelné a věcné informace 

- Málo informací se dozvídají zejména o zajímavostech z regionu plus tipech na výlety 

(3 hlasy) 
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- Všichni respondenti se domnívají, že se obec spíše (2 hlasy) či zcela (7 hlasů) zajímá 

o jejich návrhy a stížnosti, většina se také domnívá, že se spíše (7) či určitě (1) mohou 

zapojit do rozhodovacího procesu obce 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu (9), 

příp. místostarostu a pracovníky úřadu (obě varianty 5 hlasů) 

- Všichni se pak domnívají, že je obec informuje (7) či spíše informuje (2) o plánovaných 

rozvojových záměrech 

 

Pacetluky 

- Dotazník vyplnilo pouze 9 respondentů – velmi nízká relevance 

- Všichni hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (4) či spíše (4) dobrou 

- Shoda je také na tom, že obec komunikuje zcela (6) či spíše srozumitelně (2) na svých 

komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení místního rozhlasu 

(7 hlasů) a od rodiny, kamarádů a přátel (6 hlasů) 

- Málo informací se dozvídají zejména o zajímavostech z regionu plus tipech na výlety 

(6 hlasů) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím obecního zpravodaje 

(3 hlasy), naopak nejlépe prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu (7 hlasů) 

- Všichni respondenti se domnívají, že se obec spíše (2 hlasy) či určitě (6 hlasů) zajímá 

o jejich návrhy a stížnosti, většina se také domnívá, že se spíše (3) či určitě (3) mohou 

zapojit do rozhodovacího procesu obce 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu (8), 

příp. místostarostu a zastupitele (obě varianty 5 hlasů) 

- Konečně si 6 respondentů myslí, že je obec spíše (4) či určitě (2) informuje ohledně 

plánovaných rozvojových záměrů, naopak 1 respondent si myslí, že je spíše neinformuje 

 

Přílepy 

- Dotazník vyplnilo pouze 19 respondentů – nízká relevance 

- Většina hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi či spíše (9 hlasů obě varianty) 

dobrou, 1 respondent pak jako spíše špatnou 

- Většinová shoda je také na tom, že obec komunikuje zcela (13) či spíše srozumitelně 

(5) na svých komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu 

(14 hlasů), oficiálních webových stránek obce a obecního zpravodaje (10 hlasů oba)  

- Málo informací se dozvídají zejména o dopravních omezeních v obci (6 hlasů) 

a zajímavostech z regionu plus tipech na výlety (5 hlasů) 

- Nejlépe obec komunikuje prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu (13 hlasů) 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu (15), příp. 

místostarostu (10) a pracovníky úřadu (11 hlasů) 

- Konečně si jasná většina respondentů myslí, že je obec spíše (4) či určitě (13) informuje 

ohledně plánovaných rozvojových záměrů 
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Roštění 

- Dotazník vyplnilo pouze 17 respondentů – nízká relevance 

- Většina hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (6) či spíše (9 hlasů) dobrou, 

dva respondenti pak jako spíše špatnou 

- Většinová shoda je také na tom, že obec komunikuje zcela (11) či spíše srozumitelně 

(5) na svých komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu 

a oficiálních webových stránek obce (obě varianty 9 hlasů)  

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách (9 hlasů) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec zejména prostřednictvím oficiálních 

facebookových stránek (4 hlasy), naopak nejlépe prostřednictvím hlášení obecního 

rozhlasu (11 hlasů) 

- Většina respondentů se domnívá, že se obec spíše (7 hlasy) či určitě (9 hlasů) zajímá 

o jejich návrhy a stížnosti, přesně na dvě stejné poloviny se pak respondenti rozdělili 

ohledně možnosti zapojit se do rozhodovacího procesu obce (8 ano či spíše ano, 8 ne či 

spíše ne) 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu (16), příp. 

pracovníky úřadu (10 hlasů) 

- Celkově 12 respondentů si pak myslí, že je obec spíše (5) či určitě (7) informuje ohledně 

plánovaných rozvojových záměrů, naopak 3 respondenti si myslí, že je spíše 

neinformuje a 2 že je obec určitě neinformuje 

 

Rymice 

- Dotazník vyplnilo pouze 12 respondentů – velmi nízká relevance 

- Všichni hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (6 hlasů) či spíše (6) dobrou 

- Shoda je také na tom, že obec komunikuje zcela (6) či spíše srozumitelně (6) na svých 

komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu (9 hlasů) 

a oficiálních webových stránek obce (10 hlasů)  

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách (4 hlasy), případně 

zajímavostech z regionu plus tipech na výlety a informacích o termínech poplatků 

(obě varianty 3 hlasy) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím oficiálních 

facebookových stránek a oficiálních webových stránek (obě varianty 3 hlasy), naopak 

nejlépe prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu (11 hlasů) 

- Většina respondentů se domnívá, že se obec spíše či určitě (obě varianty 5 hlasů) zajímá 

o jejich návrhy a stížnosti, 2 respondenti si myslí, že se obec spíše nezajímá 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu (12), příp. 

pracovníky úřadu (7 hlasů) 

- Celkově 10 respondentů si pak myslí, že je obec spíše (7) či určitě (3) informuje ohledně 

plánovaných rozvojových záměrů, naopak 2 respondenti si myslí, že spíše neinformuje 
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Třebětice 

- Dotazník vyplnilo 19 respondentů – vzhledem k počtu obyvatel obce solidní relevance 

- Většina hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (6) či spíše (11 hlasů) dobrou, 

jeden respondent pak jako spíše špatnou 

- Celková shoda je pak na tom, že obec komunikuje zcela (10) či spíše srozumitelně (9) 

na svých komunikačních kanálech 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu (14 hlasů) 

a obecního zpravodaje (13 hlasů)  

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách (10 hlasů) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím oficiálních 

facebookových stránek (6 hlasů), naopak nejlépe prostřednictvím hlášení obecního 

rozhlasu (14 hlasů) 

- Většina respondentů se domnívá, že se obec spíše (12 hlasů) či určitě (5) zajímá o jejich 

návrhy a stížnosti, 2 respondenti si myslí, že se obec spíše nezajímá 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na pracovníky úřadu 

(14 hlasů), na místostarostu (11) a starostu (10) 

- Celkově 13 respondentů si pak myslí, že je obec spíše (7) či určitě (6) informuje ohledně 

plánovaných rozvojových záměrů, naopak 5 respondentů si myslí, že je obec spíše 

neinformuje a 1 se domnívá, že jej obec určitě neinformuje 

 

Žeranovice 

- Dotazník vyplnilo pouhých 6 respondentů – velmi nízká relevance 

- 5 respondentů hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi dobrou, 1 respondent jako 

vyloženě špatnou 

- Nepřekvapí tak, když většina respondentů považuje komunikaci obce za zcela (3) či 

spíše srozumitelnou (2) na svých komunikačních kanálech, naopak 1 respondent se 

domnívá, že jsou informace vyloženě nesrozumitelné a málo věcné 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu (4 hlasy) 

a oficiálních facebookových stránek (3 hlasy)  

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách a zajímavostech z regionu 

plus tipech na výlety (obě varianty 3 hlasy) 

- Rozpor nastává v případě hodnocení toho, na kterém komunikační kanálu obec 

komunikuje málo srozumitelně či věcně, neboť zde nejvíce hlasů získaly obecní webové 

stránky (2 hlasy), které však také byly označeny 3 respondenty naopak jako kanál, na 

kterém obec komunikuje nejvíce srozumitelně a věcně 

- Většina respondentů se domnívá, že se obec spíše (1 hlasy) či určitě (3 hlasů) zajímá 

o jejich návrhy a stížnosti, zároveň si ale také většina myslí, že se určitě (3 hlasy) či 

spíše (1 hlas) nemají možnost zapojení do rozhodovacího procesu obce 

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu (5 hlasů), příp. 

pracovníky úřadu či zastupitele (obě varianty 3 hlasy) 

- Přesně na dvě poloviny se pak respondenti rozdělili v otázce informování občanů ze 

strany obce o rozvojových záměrech (3x ano či spíše ano, 3x ne či spíše ne) 
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Machová 

- Dotazník vyplnilo 48 respondentů – vzhledem k počtu obyvatel obce solidní relevance 

- Většina hodnotí komunikaci obce s občany jako velmi (10) či spíše (31 hlasů) dobrou, 

čtyři respondenti pak jako špatnou a tři respondenti jako spíše špatnou 

- Většinová shoda je rovněž na tom, že obec komunikuje zcela (27) či spíše srozumitelně 

(17) na svých komunikačních kanálech, naopak 4 respondenti si spíše či určitě myslí, 

že komunikace srozumitelná není 

- Nejčastěji se informace o dění v obci respondenti dozvídají z hlášení rozhlasu 

(29 hlasů), oficiálních webových stránek obce (23) a obecního zpravodaje (19)  

- Málo informací se dozvídají zejména o plánovaných stavbách (30 hlasů), případně 

zajímavostech z regionu plus tipech na výlety (17) a dopravních omezeních v obci (10) 

- Málo srozumitelně či věcně komunikuje obec prostřednictvím hlášení obecního 

rozhlasu (12 hlasů), oficiálních webových stránek (11 hlasů), naopak nejlépe také 

prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu (28 hlasů) či oficiálních webových stránek 

(20 hlasů). Rozpor v hodnocení rozhlasu lze vysvětlit možnou rozdílnou kvalitou zvuku 

z obecního rozhlasu v různých částech obce 

- Většina respondentů se domnívá, že se obec spíše (19 hlasů) či určitě (20) zajímá 

o jejich návrhy a stížnosti, naopak 6 respondentů se domnívá, že se obec spíše nezajímá 

a 2 se domnívají, že se určitě nezajímá  

- S dotazy ohledně fungování obce se mohou obrátit zejména na starostu (32 hlasů), příp. 

pracovníky úřadu (15 hlasů), zastupitele (13 hlasů) či místostarostu (12 hlasů) 

- Celkově 33 respondentů si pak myslí, že je obec spíše (22) či určitě (11) informuje 

ohledně plánovaných rozvojových záměrů, naopak 6 respondentů si myslí, že je obec 

spíše neinformuje a 8 se domnívá, že je obec určitě neinformuje 
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2.2 Dotazníkové šetření s vedením obcí 

V pokračování této kapitoly budou z rozsahových důvodů (aby dokument nenabíral neadekvátní 

rozsah) vždy v krátkosti u každé obce v bodech shrnuty nejdůležitější výstupy z výsledku 

dotazníkového šetření s vedením jednotlivých obcí, které jsou do projektu zapojeny. Kompletní 

výsledky dotazníku z každé z obcí pak budou přílohou tohoto dokumentu. Dotazníková šetření 

ve všech obcích probíhaly v průběhu měsíců května a června roku 2021, a to online formou. 

 

Bořenovice 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce webové stránky 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu či zastupitele 

- Jako hlavní nedostatky v oblasti komunikace obce jsou označeny zastaralý web 

a absence elektronické úřední desky 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na aktualizaci a zpřehlednění 

webu a modernizaci obecního zpravodaje 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení na veřejných prostranství v obci 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím zasedání 

zastupitelstva, přijít může každý a zapojit se do diskuse také 

- Stížnosti a návrhy občanů se snaží řešit vždy rychle a aktivně starosta obce 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje informacemi v obecním zpravodaji  

 

Horní Lapač 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce obecní rozhlas (hlášení) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu či místostarostu 

- V oblasti vlastní komunikace obec nepociťuje ze své strany žádné zásadní nedostatky 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na aktualizaci a zpřehlednění 

webu 

- Obec neposkytuje nikde zdarma wifi připojení 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím komunikace se 

starostou a sdělených podnětů, mohou se také účastnit a aktivně zapojit do jednání 

zastupitelstva obce 

- Stížnostem a návrhům občanů je obec otevřena, prostor na podání stížnosti mají občané 

mj. v mobilním rozhlase obce 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje prostřednictvím úřední desky, 

hlášením rozhlasu, a přes webové stránky   

  



41 

 

Jankovice 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce obecní rozhlas (hlášení) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, místostarostu či 

pracovníky obecního úřadu 

- V oblasti vlastní komunikace obec nepociťuje ze své strany žádné zásadní nedostatky 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na tipy, jak aktivizovat 

komunikaci občanů s vedením obce (jak aktivizovat u občanů zájem o dění v obci) 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení na zastávkách veřejné dopravy, sportovištích 

a v budově obecního úřadu 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím dotazníkových 

šetření a setkání vedení obce s nimi, a to cca 2x ročně 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou konzultovány při osobní schůzce či při zasedání 

zastupitelstva obce, kde mohou přijít a aktivně se zapojit 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje prostřednictvím obecního 

zpravodaje a přes webové a facebookové stránky obce   

 

Kostelec u Holešova 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce webové stránky 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, místostarostu, 

zastupitele, podatelnu či pracovníky obecního úřadu 

- V oblasti vlastní komunikace obec pociťuje ze své strany nedostatky zejména 

v informacích cílených pouze na určitou skupinu obyvatel 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na tipy, jak aktivizovat 

komunikaci občanů s vedením obce (jak aktivizovat u občanů zájem o dění v obci), příp. 

zpracování vzorových oznámení pro občany 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení v místní knihovně 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím zasedání 

zastupitelstva, program zasedání ZO je zveřejňován v zákonné lhůtě na úřední desce, 

občané se mohou seznámit s jednotlivými body programu, o kterých bude rozhodovat 

ZO a dát písemný návrh, nebo se přímo účastnit zasedání ZO  

- Do rozhodovacího procesu jsou tak občané zapojováni dle projeveného zájmu 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou konzultovány podle konkrétní situace osobně buď 

starostou obce, případně po projednání v radě obce písemně nebo osobně 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje prostřednictvím obecního 

zpravodaje a ve zveřejňovaných anonymizovaných zápisech ze ZO a RO 
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Kurovice 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce webové stránky a službu Hlášení rozhlasu (sms, e-mail) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu či místostarostu 

- V oblasti vlastní komunikace obec nepociťuje ze své strany nedostatky v počtu 

komunikačních prostředků (webové stránky, služba Hlášení rozhlasu, sociální sítě, 

zpravodaj, vyvěšování informací a aktualit na úřední desce), zaměřit se však chce (i 

v rámci koncepce) na zpřehlednění a modernizaci webových stránek včetně uživatelsky 

přívětivého redakčního systému a jeho propojení s dalšími komunikačními kanály a 

pořízení digitální elektronické úřední desky.  

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení v místní knihovně, kulturním domě a na 

venkovním hřišti u kulturního domu 

- Z hlediska zapojení občanů do rozhodovacího procesu se obec domnívá, že „kdo se 

zajímá o chod obce, zapojí se sám, obec je otevřená každému“, a tedy i z hlediska 

četnosti zapojení obec konstatuje, že občany zapojuje „spíše sporadicky, od toho mají 

volené zástupce, kteří disponují detailními informacemi a znalostí strategického plánu 

rozvoje obce. Kdo se chce zapojit a vědět více, je vždy vyslechnut a jsou mu sděleny 

požadované informace“; každý může přijít na zasedání zastupitelstva nebo kdykoliv na 

obecní úřad. Bohužel mnoho občanů se o chod obce příliš nezajímá. 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou standardně zaevidovány a ve lhůtě vyřízeny, návrhy jsou 

předloženy zastupitelstvu 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje prostřednictvím informačního 

zpravodaje, webových stránek a PR článků 

 

Lechotice 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce webové stránky 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, místostarostu či 

podatelnu 

- V oblasti vlastní komunikace obec pociťuje ze své strany nedostatek v absenci kapacity 

pro zpracování tištěné verze zpravodaje, když „přeci jen ne všichni občané disponují 

internetem“. 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na modernizaci obecního 

zpravodaje, příp. možnostem návrhu nového grafického stylu obce 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení v sále místního multifunkčního domu 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím pozvánek na 

zasedání zastupitelstva obce (přijít a zapojit se může každý) a pořádáním anket, občané 

tak jsou zapojeni pravidelně 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou konzultovány formou osobního jednání na obecním 

úřadě či na zasedání zastupitelstva obce 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje formou zpravodaje, na zasedáních 

zastupitelstva či při zpracování POV 
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Ludslavice 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce WhatsApp (aplikace ke komunikaci) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, místostarostu, 

zastupitele, podatelnu či pracovníky obecního úřadu  

- V oblasti vlastní komunikace obec pociťuje ze své strany nedostatek zejména v nízkém 

počtu občanů na zasedáních zastupitelstva obce 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení ve sportovním areálu a na autobusové zastávce 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím zasedání 

zastupitelstva obce (přijít a zapojit se může každý – cca 1x za čtvrt roku) a pořádáním 

anket (nepravidelně) 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou řešeny obratem starostou, pokud to jde, ostatní na 

zasedání zastupitelstva 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje formou obecního časopisu 

(zpravodaje) a na zasedáních zastupitelstva 

 

Pacetluky 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce obecní rozhlas (hlášení) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu 

- V oblasti vlastní komunikace obec nepociťuje ze své strany žádné zásadní nedostatky 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na aktualizaci a zpřehlednění 

webu 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení na místním „výletišti“ 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím zasedání 

zastupitelstva obce, tedy vždy, když se koná, přijít a zapojit se může každý občan 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou řešeny osobně na obecním úřadu 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje přes webové stránky či osobně 

 

Přílepy 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce obecní rozhlas (hlášení) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, místostarostu, 

zastupitele, podatelnu či pracovníky obecního úřadu  

- V oblasti vlastní komunikace obec pociťuje ze své strany nedostatek zejména 

v informovanosti starších občanů, kteří nemají novější technologie a poslouchají jen 

rozhlas, který občas ani neslyší 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na tipy, jak aktivizovat 

komunikaci občanů s vedením obce (jak aktivizovat u občanů zájem o dění v obci) 
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- Obec poskytuje zdarma wifi připojení na odpočívadle u cyklostezky 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím anket či setkání 

(cca 1x ročně), dále informacemi ze zasedání zastupitelstva, kam může také každý 

z občanů přijít a zapojit se 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou řešeny nejlépe hned a pokud nelze řešit hned, tak je obec 

nápomocna v jednání, nejlépe formou osobního setkání 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje v dokumentu na webu a v místním 

občasníku („vždy dáme dopředu vědět, jaké akce hodlá obec uskutečnit“) 

 

Roštění 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce obecní rozhlas (hlášení) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, podatelnu či 

pracovníky obecního úřadu  

- V oblasti vlastní komunikace obec nepociťuje ze své strany žádné zásadní nedostatky 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zamyslet nad novými aktivitami pro 

komunikaci s občany a na informace o komunikačních trendech 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení v místní knihovně, na obecním úřadě a ve 

sportovně-kulturním areálu 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím zasedání 

zastupitelstva obce, tedy vždy, když se koná, přijít a zapojit se může každý občan  

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje přes webové stránky či zpravodajem 

 

Rymice 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce obecní rozhlas (hlášení) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, zastupitele či 

pracovníky obecního úřadu  

- V oblasti vlastní komunikace obec pociťuje ze své strany nedostatek zejména ve kvalitě 

webových stránek 

- V rámci zpracování koncepce by se tak obec chtěla zaměřit na aktualizaci 

a zpřehlednění webu a informace o nových komunikačních trendech 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení v místní knihovně a na obecním úřadě 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím listinných 

dotazníků do každé z domácností, a to 1x ročně 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou řešeny osobně na obecním úřadu 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje formou obecního časopisu 

(zpravodaje) a na zasedáních zastupitelstva, kam může každý přijít a zapojit se s dotazy 

apod. 
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Třebětice 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce obecní rozhlas (hlášení) 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, místostarostu, 

zastupitele, podatelnu či pracovníky obecního úřadu  

- V oblasti vlastní komunikace obec nepociťuje ze své strany žádné zásadní nedostatky 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na aktualizaci a zpřehlednění 

webu a možnosti návrhu grafického stylu obce 

- Obec neposkytuje nikde zdarma wifi připojení 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím veřejného 

zasedání, které se koná dle potřeby, každý pak může přijít na zasedání zastupitelstva 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje formou obecního časopisu 

(zpravodaje) a hlášením obecního rozhlasu 

 

Žeranovice 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce přímo osobní jednání s občany 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, místostarostu, 

zastupitele či podatelnu  

- V oblasti vlastní komunikace obec pociťuje nedostatek zejména v nezájmu občanů 

o veřejné záležitosti 

- V rámci zpracování koncepce by se obec chtěla zaměřit na aktualizaci a zpřehlednění 

webu a možnosti návrhu grafického stylu obce 

- Obec neposkytuje nikde zdarma wifi připojení 

- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím zasedání 

zastupitelstva obce, kde mohou vždy v závěru debatovat, na zasedání může přijít každý 

z občanů, celkově jsou však občané dle názoru vedení obce zapojeni málo 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou řešeny prostřednictvím pracovního jednání zastupitelů 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje formou zasedání zastupitelstva obce 

 

Machová 

- Za nejefektivnější komunikační kanál (reaguje na něj nejvíce občanů) pokládá vedení 

obce facebookové stránky obce 

- S dotazy ohledně fungování obce se občané mohou obrátit na starostu, místostarostu či 

pracovníky obecního úřadu  

- V oblasti vlastní komunikace obec pociťuje ze své strany nedostatek zejména 

v nepřehlednosti webových stránek 

- V rámci zpracování koncepce by se tak obec chtěla zaměřit na aktualizaci 

a zpřehlednění webu a nastavení sociálních sítí obce 

- Obec poskytuje zdarma wifi připojení v místním kulturním domě a kuželně 
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- Občané jsou zapojeni do rozhodovacího procesu obce prostřednictvím dotazníku 

a setkání vedení obce s nimi, a to 1x ročně 

- Stížnosti a návrhy občanů jsou řešeny telefonicky či e-mailem 

- S rozvojovými záměry pak obec občany seznamuje formou veřejného projednání 
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3 ZÁKLADNÍ CÍLOVÉ SKUPINY A PODSKUPINY 

Koncepce obcí mikroregionů Holešovsko a Žídelná při komunikaci s veřejností je zacílená na 

širokou veřejnost, tedy na všechny osoby či organizace, kterých se dění v obcích či daném 

mikroregionu přímo dotýká, zajímají se o aktuální dění nebo by je budoucí aktivity obce či 

mikroregionu mohly zajímat. Proto je zapotřebí správně nadefinovat všechny relevantní cílové 

skupiny a počítat s jejich specifickými charakteristikami při realizaci koncepce. 

3.1 Obyvatelé obcí 

Jde o nejdůležitější skupinu v rámci vnější komunikace, protože má nejužší kontakt 

s jednotlivými obcemi. Veškerá rozhodnutí obcí se obyvatel (občanů) přímo dotýkají, a naopak 

veřejné mínění zpětně toto rozhodování ovlivňuje. Celkový počet obyvatel zapojených obcí je 

k 1.1.2021 dle výsledků Českého statistického úřadu 7297 osob. V těchto menších obcích obou 

mikroregionů je poměrné úzký vztah mezi samotnou obcí a jejím obyvatelstvem, který 

významně ovlivňuje sociální a kulturní atmosféru v obci. Občané zde projevují větší zájem 

o samotné dění v obcích, které se týkají nejen kulturních a volnočasových akcí, ale také 

odpadového hospodářství, plánovaných investičních a rozvojových akcí obce. 

Proto je potřebné věnovat této cílové skupině v komunikaci nejvyšší pozornost. Ptát se, co ji 

zajímá, vysvětlovat zásadní rozhodnutí obcí či mikroregionu i možné sporné body. Jako zpětná 

vazba mohou sloužit   jednak   dotazníky   občanům, ankety na webových stránkách, sociálních 

sítí a dále různá společná sezení, kulaté stoly či veřejná projednávání. 

V rámci široké skupiny obyvatel obcí můžeme specifikovat jednotlivé podskupiny, které mohou 

vyžadovat specifický přístup při zprostředkování informací. 

3.1.1 Volení představitelé obcí 

Politická reprezentace všech obcí složená z různého počtu zastupitelů (dle velikosti obce) je 

z pohledu rozhodovacích pravomocí klíčovou skupinou. Ve vztahu k občanům je zde důležitá 

obousměrnost komunikačních kanálů. Politik musí kvalifikovaně interpretovat politická 

rozhodnutí a současně mít úplnou a nezkreslenou zpětnou vazbu od veřejnosti, jíž se politická 

rozhodnutí dotýkají. 

3.1.2 Pracovníci obecních úřadů 

Úředníci obcí tvoří sice celkově nepočetnou, ale z hlediska přenosu informací velice důležitou 

podskupinu. Pracovníci obcí mají k veřejným informacím o dění v obci blíže než kterákoliv 

jiná skupina s výjimkou vedení obce. Kvalita a úplnost informací, které má tato cílová skupina 

k dispozici (zejména od politické reprezentace a vedení), je stěžejní pro relevanci informací, 

jimiž se řídí a které předávají dalším cílovým skupinám, zejména občanům. Tato skupina by 

tak měla pro zlepšování či udržení dobrého jména obce mít vždy k dispozici dostatečné 

a aktuální informace, které budou pro ně dle zákonných norem dostupné a zveřejnitelné. To 

samé platí ve vztahu zaměstnanců mikroregionů, vedení mikroregionů a občanů členských obcí. 
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3.1.3 Děti, mládež 

Podskupina obyvatel obcí a mikroregionů, která se však svými názory, zkušenostmi, postoji 

a využíváním komunikačních nástrojů do značné míry odlišuje od ostatních občanů obcí, 

a tomu je třeba přizpůsobit i nástroje pro komunikaci. 

3.1.4 Senioři 

Všeobecně lze konstatovat, že za seniora můžeme považovat člověka po šedesátém roce věku, 

ale obvykle je tato hranice 65 let. Jedná se o podskupinu obyvatel, která je díky svému 

specifickému sociálnímu postavení více citlivá na socio-ekonomické změny (nejen) v obci, 

a vyžaduje proto zvláštní přístupy při komunikaci. Lidé patřící do této skupiny využívají 

internet k vyhledávání informací jen minimálně. Zároveň jsou vnímavější na jakékoliv změny 

a také na zavádění nových komunikačních prostředků jdoucí se současností. Z tohoto důvodu 

stále dávají přednost papírovým zdrojům informací jako jsou například obecní noviny 

a zpravodaje, letáky, dokumenty vyvěšené na úřední desce obecních úřadů. Případně jako 

hlavní zdroj informací využívají také obecního rozhlasu. 

3.1.5 Zástupci neziskového sektoru 

Také zde se jedná o specifickou cílovou podskupinu. Ve většině obcí působí zpravidla několik 

spolků, oddílů a sdružení, které mají vliv na udržování přátelských vztahů obyvatel v obci, 

příznivé atmosféry a celkově dotváří obraz dané obce. Pro realizování aktivit spolků je mnohdy 

podstatný vzájemný vztah a komunikace obecního úřadu se zástupci jednotlivých spolků 

a oddílů, neboť obec se častokrát rovněž zapojuje do spoluorganizování plánovaných 

spolkových aktivit, případně poskytuje podporu či informace k získání finanční podpory 

z různých dotačních titulů. Je zvykem, že na menších obcích tato komunikace probíhá primárně 

osobně na smluvených schůzkách, případně pomocí telefonické či emailové komunikace. 

3.1.6 Podnikatelé a zástupci soukromého sektoru 

Jde o poslední cílovou podskupinu, vyžadující určité specifické informace. Zejména jde 

o informace o připravovaných projektech, o možnostech spolupráce s obcí či mikroregionem 

(oblast financování, rozvojové projekty, politika zaměstnanosti apod.). 

3.2 Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci 

Tato cílová skupina zahrnuje samotné Mikroregiony Holešovsko a Žídelná a jejich 

zaměstnance. Do zpracování komunikační koncepce mikroregionů a obcí bude tato cílová 

skupina zapojena především ve formě spolupráce na zpracování komunikační koncepce, a to 

dodáváním podkladových informací a spolupodílením se na sepsání dokumentu. Komunikační 

koncepce bude pro zaměstnance mikroregionu významným vodítkem při vykonávání 

každodenních činností. 

3.3 Turisté a další občané mimo oblast regionu 

Do této cílové skupiny patří nejen turisté, ale i občané, kteří se obecně o region Holešovska 

(v geografickém smyslu zde spadají oba mikroregiony a všechny obce) zajímají z jiných 

důvodů. Této skupině je potřebné poskytovat cílené informace nejen o dění v daném 
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mikroregionu (a tedy v jednotlivých obcích), ale zejména nabízet jim důvody, proč daný 

mikroregion či obce navštívit (památky, kulturní a sportovní akce apod.). 

3.3.1 Turisté z regionu, blízkého okolí 

Podskupina návštěvníků, která je zpravidla dobře obeznámena s poměry v obcích, 

mikroregionu a okolí a její zájem je spíš orientován na drobnější (zejména kulturní či sportovní) 

akce lokálního významu. 

3.3.2 Turisté mimo region 

Podskupina návštěvníků, pro které je oblast Holešovska (a tedy obou mikroregionů a členských 

obcí) jednou z možných destinací pro rekreaci a volnočasové aktivity. 

3.3.3 Turisté ze zahraničí 

Specifická podskupina turistů ze zahraničí zpravidla využívá i specifických komunikačních 

kanálů, nezřídka navázaných na komunikační kanály obcí, které udržují partnerské vztahy 

s některými obcemi či městy ze zahraničí. 

3.4 Média 

Média jsou specifická cílová skupina pro komunikaci a jejich úkolem je transfer informací 

k dalším cílovým skupinám. Tuto zprostředkující roli však mohou úspěšně plnit pouze 

v případě, že budou zapojena do komunikačních procesů na správném místě a ve správný čas. 

3.5 Veřejné instituce 

Obce jako samosprávný celek, který současně zajišťuje správu v přenesené působnosti, musí 

mezi cílové skupiny pro komunikaci zahrnout veřejné instituce jak na horizontální, tak také na 

vertikální linii. 

 

Uvedený výčet cílových podskupin nemusí být zdaleka úplný a kompletní. Vždy bude možné 

identifikovat další podskupinu se specifickými požadavky na komunikační nástroje, nicméně 

daná kapitola měla přinést výčet těch nejdůležitějších. V případě jednotlivých obcí i obou 

mikroregionů se může ukázat účelnou sociální diferenciace cílové skupiny obyvatel. Počet 

obyvatel zvláště mikroregionů by byl již pro tuto diferenciaci určitě vhodný.  

Problémem také často je, že zejména občané na hranici sociálního vyloučení (případně ti za ní) 

nevnímají standardní komunikační kanály pro přenos informací a používané komunikační 

nástroje. V takovém případě je pak nezbytné hledat specifické komunikační nástroje, které by 

oslovily i tuto skupinu občanů. 
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3.6 Důležitost segmentace 

Segmentace umožňuje efektivní zacílení komunikačního plánu, což má pozitivní vliv na 

úspěšnost komunikace ze strany vedení obce či mikroregionu směrem k občanům. Tato kapitola 

je věnována důležitým informacím ohledně segmentace ve vztahu komunikace na úrovni 

veřejné sféry. 

 

Při segmentaci je nezbytné se soustředit na výběr cílové skupiny. V souvislosti s výběrem 

cílové skupiny, potažmo cílových skupin, je nutné pochopit rozhodovací proces dané 

skupiny/skupin a s tím spojené důležité faktory. Pro stanovení cílové skupiny je nutné brát 

v potaz tyto faktory: 

- Behaviorální (povědomí, znalosti, postoje) 

- Demografické 

- Sociálně ekonomické (příjem, povolání, vzdělání) 

- Geografické (v jakých lokalitách občané bydlí, kde se pohybují) 

- Typy osobností (životní styl daných osob) 

- Psychologické (hodnoty a názory, které občané zastávají) 

- Kulturní (typy kultur, které charakterizují dané skupiny obyvatel) 

 

Behaviorální faktor je velmi důležitý, neboť prozrazuje požadavky, které daná skupina má. 

Tento faktor prozrazuje stupeň loajality občanů k dané obci nebo míru 

spokojenosti/nespokojenosti s vedením obce ze strany občanů (do toho spadá i komunikace 

vedení obce či mikroregionu s občany). Úkolem komunikačních strategií je pak udržovat 

u občanů pozitivní vztah k dané obci či mikroregionu nebo ho vybudovat. 

V rámci segmentace je potřebné znát chování místních obyvatel – např. jaké kulturní události 

vyhledávají, co občanům nejvíce vadí v obci a mikroregionu a co naopak vyzdvihují nebo zda 

většinu času tráví v obci anebo v okolních obcích či městech (převážná většina obyvatel může 

dojíždět do zaměstnání). 

I v situacích, kdy chce obec či mikroregion vyvolat u občanů větší zájem o dění 

v obci/mikroregionu, je také zapotřebí vybudovat komunikační strategii na jednotlivé skupiny 

obyvatel zvlášť. Například pro studenty bude vypadat komunikační strategie jinak než pro 

občany v důchodovém věku. 

Podle dokonalé znalosti jednotlivých zmíněných faktorů je zapotřebí vytvářet komunikační 

strategie, a to dle charakteristik jednotlivých skupin obyvatel – segmentů. Při vytváření 

takovýchto komunikačních strategií je důležité myslet na tři základní aspekty: 

- Vhodně načasovat komunikaci 

- Vytvořit povědomí o dané obci či mikroregionu u občanů 

- Vytvořit pozitivní postoj k obci či mikroregionu u občanů
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4 KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE - ANALÝZA STAVU 

Z dotazníkového šetření starostů a z rozhovorů se starosty a odpovědnými zaměstnanci obcí 

vyplynulo, že starostové mají zájem se koncentrovat na digitální formu komunikace, ovšem 

jsou si také vědomi toho, že je potřebné zachovat i starší komunikační kanály, a to zejména 

kvůli občanům jež nemají přístup k internetu, a i kvůli věkově starším občanům, kteří 

nedostatečně pracují s internetem. Rovněž tak se chtějí na digitální formu komunikace zaměřit 

oba mikroregiony, které využívají prakticky výhradně digitální zdroje. 

 

Z dotazníkové šetření starostů a z rozhovorů se zástupci mikroregionů vyplynulo, že chtějí, aby 

se komunikační koncepce koncentrovala na tato témata: Modernizace a zpřehlednění webových 

stránek, aktuální komunikační trendy, modernizace obecního zpravodaje, problémy spojené 

s úřední deskou a modernizace komunikace prostřednictvím Facebooku, příp. tipy, jak 

aktivizovat občany v obcích. 

 

4.1 Komunikační trendy 

4.1.1 Chytrá komunikace 

Je třeba pamatovat na to, že využívání komunikačních kanálů neslouží čistě jen pro 

informovanost občanů. Komunikace skrze komunikační kanály by měla totiž také přispívat 

k budování značky, respektive jména obce/mikroregionu. Nyní se využívají novodobé 

komunikační kanály, které fungují na základě digitálních a informačních technologií 

(např. Facebook, YouTube, Instagram, oficiální webové stránky obce/mikroregionu, mobilní 

aplikace). Tyto komunikační kanály šetří energii a zároveň nabízejí mimořádné možnosti: 

- Umožňují lepší zacílení komunikace směrem k určitým skupinám (segmentům) občanů. 

- Občané se z internetu dozví mnohem více informací než z klasických komunikačních 

kanálů (např. obecní rozhlas či tištěné plakáty). 

- Občané mají možnost skrze sociální sítě se seznámit s informací bližší formou. 

- Informace lze efektivně sdílet s emocionálním podtextem. 

- Občané mohou na dané informace pohotově reagovat (zpětná vazba, hodnocení nebo 

komentáře, tím vzniká interaktivní komunikace mezi  vedením obce a občany). 

 

Nutno neopomenout integraci jednotlivých chytrých komunikačních kanálů. Vzorovým 

příkladem ohledně propojenosti chytrých komunikačních kanálů je integrace ve formě 

nativního přehrávání videí z Instagramu a Facebooku v aplikaci WhatsApp. 

S využíváním informačních a digitálních technologií se pojí téma SMART komunikace. Tento 

typ komunikace lze charakterizovat takto: Je to přímá komunikace, a to přímo do mobilu 

občanů. Občané mohou přijímat informace, ať jsou kdekoliv. Komunikace musí obsahovat 

relevantní informace a možnost zpětné vazby. 
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SMART komunikace musí splňovat 4 podmínky: 

- Schopnost komunikaci měřit 

- Cílenost 

- Okamžitá komunikace 

- Zpětná vazba 

V rámci SMART komunikace nestačí jen občas využívat některý z moderních komunikačních 

kanálů. Je důležité novodobé komunikační kanály, které fungují díky digitálním a informačním 

technologiím, využívat k podpoře propojení všech klíčových faktorů: energetika, doprava, 

anebo zdravotnictví. 

AMKOS charakterizovala základní překážky při zavádění SMART komunikace: 

- Nedostatečná důvěra starostů v novodobé technologie, a to především kvůli nízké 

informovanosti. 

- Strach ze složitosti a vyšších investic. 

- Nedostatečná podpora krajů. Kraje se nesnaží rozvíjet krajské koncepce chytré 

komunikace. 

- IT společnosti nabízející zastaralá a nepravdivá řešení, týkající se chytré komunikace. 

- Neúčelná komunikace v podobě např. pouhého posílání SMS zpráv nebo e-mailů. 

- Investice do řadových webových stránek či užívání mobilních aplikací bez rozšířené 

nabídky funkcí (Hospodářské noviny, 2017). 

 

Internet hraje v novodobé komunikaci důležitou roli. Proč je důležité využívat komunikační 

kanály, které potřebují ke svému fungování internet, dokazuje tato tabulka, která znázorňuje, 

jak je v ČR využíván internet u jednotlivých vrstev obyvatel: 

Tabulka 43: Osoby v ČR, které využívají internet (statistika z roku 2020) 

               
 

  
Denně nebo téměř 

denně 
 

Alespoň jednou 

v posledních 3 

měsících 

 
Alespoň jednou v 

životě 
 Nikdy nepoužili 

 

Věková 

skupina 

 

v tis. 

 

v % 

 

v tis. 

 

v % 

 

v tis. v % 

 

v tis. 

 

v % 

 

        

               
 

16–24 let 834,9  97,2 847,3  98,6 850,5 99 8,6  1  

25–34 let 1285,2  95,3 1321,1  97,9 1333,5 98,8 15,6  1,2  

35–44 let 1545,3  93,1 1633,8  98,4 1642,5 98,9 18  1,1  

45–54 let 1314,4  85,5 1455,4  94,7 1483,4 96,5 53,2  3,5  

55–64 let 858,8  66,2 1051,5  81 1146,8 88,3 151,3  11,7  

65–74 let 492  38,6 679,6  53,3 889 69,8 385,1  30,2  

75+ 99,1  12,2 160  19,7 285,5 35,2 525,4  64,8  

Zdroj: Vlastní zpracování s využitím dat ČSÚ, 2020 
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Významné pozitivum komunikace prostřednictvím internetu spočívá v tom, že občané jsou 

okamžitě informováni ať už v místě jejich bydliště anebo i v jiných lokalitách, kde mají přístup 

k internetu. Nutno zmínit, že obyvatelé využívají ve svých chytrých mobilních telefonech 

mobilní data, což jim umožňuje přistup k internetu tam, kde je dostupný signál. 

Navíc jak lze vidět na grafu, tak využívání internetu v mobilním telefonu neustále roste: 

Obrázek 3: Občané s aktivovanou službou internet v mobilním telefonu s měsíčním tarifem 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2021 

 

4.1.2 Šest tipů k tvorbě obsahu 

1) Pro prezentaci typů příspěvků, kdy obec usiluje o projevení zájmů (např. kulturní 

události, nabídka práce), je nezbytné pamatovat na kvalitní strukturu textu, díky níž lze ovlivnit 

úspěšnost dosahu daného příspěvku. Nadbytečná četnost slov v názvu stránek celkově zhoršuje 

vyhledatelnost příspěvku – tzv. problematika klíčových slov (SEO). 

 

2) Do obsahu sdělení je vhodné vkládat emoci. Díky emoci lze vybudit větší zájem 

o informaci. V rámci tohoto lze brát v potaz výsledky z výzkumu: Vědci zjistili, že až 95 % 

nákupního rozhodování probíhá podvědomě. Určitá rozhodnutí nevznikají díky logickému 

myšlení, ale na základě emoce. Vědomá racionální mysl se v tomto případě dostává do pozadí 

(Harris, 2017). 

 

3) Pro zvýšení porozumění daného sdělení se doporučuje využívat infografiku. Jedná se 

o druh vizuálního obsahu. Infografika by měla představit danou novou informaci či problém, 

a to atraktivní a snadno srozumitelnou grafickou formou. Na obrázku 4 (na následující straně) 

je možné spatřit kvalitně zhotovenou infografiku. 

 

4) Pro tvorbu grafických sdělení je doporučeno využívat takové nástroje jako je např. 

Canva. Jedná se o webovou platformu, díky níž lze tvořit grafický obsah. Canva obsahuje 

šablony pro tyto typy příspěvků, viz obrázek 5 níže. V rámci tvorby jednotlivých druhů sdělení 

lze pracovat v této webové platformě s vlastními fotografiemi či videi. Canva nabízí uživateli 

využívat předem nadefinované prvky, které zjednoduší uživateli práci (např.: rámečky, 

jednotlivé druhy nadpisů, obrázky, čáry a tvary, pozadí anebo audio). Jednotlivé šablony mají 

nadefinované vhodné rozměry pro příspěvky (např. klasický příspěvek na Facebook: 940 × 788 

px), což vede k usnadnění práce. Jako možné alternativy za Canva se nabízí: RelayThat, Visme 
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nebo Pic Monkey. K úpravě fotografii, ke tvorbě webů, grafických návrhů nebo tiskovin se 

doporučuje využívat Photoshop. 

 

5) V rámci tvorby obsahu je doporučeno vkládat do sdělení zapamatovatelné prvky. V této 

rovině je potřeba dbát na jednotný vizuální styl (např. požívání stejného písma, stejného 

oslovení, nebo stejných barev v infografice). Zároveň se také nabízí sestavit slogan, který by 

mohl být autentický k dané obci či mikroregionu. U sestavení sloganu je potřebné myslet na 

jednoduchost, výstižnost a zároveň mimořádnou originalitu. 

 

6) Při používání cizích či odborných výrazů je vhodné pamatovat na to, zda jim bude 

rozumět cílová skupina (okruh občanů, ke kterým je sdělení cíleno). Čili doporučuje se volit co 

nejsnadněji pochopitelné výrazy, popřípadě k odborným a cizím výrazům uvést vysvětlení. 

 

Obrázek 4: Příklad správné infografiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Milujeme fotografii od Zoner Photo Studia (2019) 
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Obrázek 5: Šablony v Canva 

Zdroj: Canva (2021) 

 

 

4.1.3 Prezentace informací skrze videa 

Pokud vezmeme v potaz, že globálně stoupá množství prezentovaných informací a občané 

mohou být často i přehlcení, tak stojí za úvahu zakomponovat do své komunikační strategie 

i tvorbu videí. Jak by měly vypadat videa: 

- Sdělení by měly být pochopitelné nejen pro více vzdělané osoby, ale i pro méně 

vzdělané osoby 

- Výstižné a srozumitelné sdělení 

- Je vhodné využívat audiovizuální zařízení, která zabezpečí kvalitní zvuk i obraz – 

designem svého sdělení taktéž budujete svou značku 

Do videa je možné zakomponovat i infografiku (viz obrázek 6). Vyžíváním infografiky ve videu 

se přispívá k větší srozumitelnosti a relevantnosti sdělení. 

 

Obrázek 6: Ukázka z videa hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Grolich (2021) 
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Hlavní přínosy prezentace informací skrze videa: 

- Občané mají větší šanci pochopit dané informace něž přes prezentaci informací formou 

textového příspěvku/dokumentu. Tímto se snižuje nápor na informační centrum či 

obecní úřad, respektive na pracovníka, který má na starosti odpovědi na dotazy občanů. 

- Nárust celkové návštěvnosti internetových stránek. 

- Nárust celkové průměrné doby návštěvy na stránce. 

- Kvalitně zpracované video lze publikovat na oblíbených chytrých komunikačních 

kanálech jako je YouTube, Facebook, webové stránky – vzájemná integrace. 

 

I klasický zpravodaj lze například vytvořit formou videa. Vzorovým příkladem je zpravodaj 

obce Ratiboř. Občané z dané obce se tak mohou dozvědět informace za poměrně krátký čas 

(obrázek 7 je ukázkou z video zpravodaje, který trvá 7:46 minut) a to navíc ve vizuální podobě, 

která je pro občana pohodlnější a přispívá k většímu porozumění. 

Obrázek 7: Zpravodaj obce Ratiboř 

 
Zdroj: Obec Ratiboř (2021) 

 

Skrze video lze např. efektivně prezentovat informace ohledně vyplnění konkrétních formulářů 

nebo informace ohledně nové legislativy anebo také důležité body, které vyplynuly po zasedání 

zastupitelů obce. Občané mohou ocenit prezentovaný postup ohledně vyplnění jednotlivých 

položek v daných formulářích (proč a jak vyplnit) anebo prezentaci nové legislativy (to, jak je 

konkrétně ovlivňuje) skrze video než pouze formou textového dokumentu. 

I přes to, že obec disponuje responzivním webem1, tak není pravidlem, že každá informace 

půjde snadno přečíst. Řešením tohoto problému může být právě použití videa. 

 
1 Umožňuje optimalizaci stránek pro různé druhy elektronických zařízení. Stránky se tak mohou občanovi dobře 

zobrazovat jak na počítači, tabletu či mobilu 
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Nejvhodnějším komunikačním kanálem pro prezentaci videí je YouTube. Jedná se o novodobý 

efektivní komunikační kanál, díky kterému lze sdílet videa a také konat i živé přenosy, jež se 

mohou dostat širokému množství obyvatel. YouTube je každodenní součástí života mnoha lidí. 

Za účelem tvorby videa je doporučeno investovat do potřebných nástrojů, jako jsou: kamera, 

stativ, ozvučení atd. Je možné i beznákladové řešení: nahrávat na mobilní zařízení 

v bezprostřední blízkosti a ne z větší vzdálenosti, neboť pak zvuk a také i obraz postrádají 

žádanou kvalitu. Zároveň to také může budit efekt neprofesionality v očích uživatelů na 

sociálních sítích.
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4.2 Modernizace webových stránek 

U webových stránek je potřebné si uvědomit, že uživatel chce najít potřebnou informaci na 

daných stránkách co nejrychleji – čili čím více je web obsáhlý, tím více se zmenšuje šance na 

to, že uživatel najde přesně to, co potřebuje. Je třeba pamatovat také na výstižnost a přehlednost 

webových stránek. 

4.2.1 Přehlednost jednotlivých kategorií a subkategorií menu daných webů 

Menu je důležité pro usnadnění orientace občana na celém webu obce. Jedná se tak o velmi 

důležitou část webu. Lze říci, že většina obcí i oba mikroregiony mají jednotlivé části webu 

roztříděné do jednotlivých kategorií, které se objevují v sekci „menu“ (v některých případech 

sekce takto není doslova pojmenovaná, nicméně jedná se o ni). Nejlépe zpracované weby, co 

se týče přehlednosti prezentovaných kategorií a subkategorií a zároveň i co se týče responzivity 

byly vyhodnoceny u obce Přílepy a také u Mikroregionu Holešovsko, a to z těchto důvodů: 

- Menu obsahuje méně kategorií. Další informace jsou přehledně členěny do 

subkategorií. 

- Jednotlivé subkategorie se objevují až po přiblížení kurzoru na danou kategorii – 

tím se šetří místem na úvodní stránce a celkově tím je úvodní stránka webu 

přehlednější. 

- Výsledek zobrazení menu na chytrém telefonu: bez jakéhokoliv přiblížení snadno 

čitelné a přehledné. 

- Občan nemusí jednotlivé kategorie daného menu přehnaně „skrolovat“2 

 

Obrázek 8: Menu na webových stránkách obce Přílepy 

 
Zdroj: Webové stránky obce Přílepy (www.prilepy.cz) 2022  

 
2 Znamená pohybovat textem na displeji (počeštěné anglické slovo)

 

 

http://www.prilepy.cz/
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Obrázek 9: Menu a webové stránky obce Přílepy - mobilní verze 

 
Zdroj: Webové stránky obce Přílepy (www.prilepy.cz) 2022  

 

Obrázek 10: Menu na webových stránkách Mikroregionu Holešovsko 

 
Zdroj: Webové stránky Mikroregionu Holešovsko (www.mikroregionholesovsko.cz) 2022  

 

http://www.prilepy.cz/
http://www.mikroregionholesovsko.cz/
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Obrázek 11: Menu a webové stránky Mikroregionu Holešovsko – mobilní verze 

 
Zdroj: Webové stránky Mikroregionu Holešovsko (www.mikroregionholesovsko.cz) 2022  

 

Obrázek 12: Menu na webových stránkách obce Pacetluky 

 
Zdroj: Webové stránky obce Pacetluky (www.pacetluky.cz) 2022 

http://www.mikroregionholesovsko.cz/
http://www.pacetluky.cz/
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Naopak jinak vypadá například menu na webových stránkách obce Pacetluky (ale i jiných obcí), 

viz obrázek výše, kdy tyto webové stránky mají hned dvě menu (jedno na levé straně, druhé 

v horní části webu), což rozhodně není ideální řešení. Takže pro lepší přehlednost je 

doporučeno v těchto případech implementovat všechny kategorie s danými subkategoriemi 

pouze do jednoho menu, kde si občan může jednotlivé kategorie a subkategorie otvírat 

postupně. 

4.2.2 Chyby na webech a doporučení 

Nový návštěvník webu by měl být schopný během několika vteřin na jakémkoli typu webu 

rozpoznat, kde se nachází a k čemu je konkrétní web určen. Pro tento účel je potřebné k tomu 

přizpůsobit úvodní stránku webu. Úvodní stránka webu by měla obsahovat určitě název obce 

potažmo mikroregionu, plus případně její/jeho znak a fotografie z obce či mikroregionu. 

Úvodní stránka by měla sloužit pro stručné představení obce nebo mikroregionu, měla by 

nabízet „pomocnou ruku“ pro další orientaci na webu a vyzdvihnout nejdůležitější informace, 

které jsou na webu umístěny. Je to jako vchod u dveří do domu, aneb první dojem rozhoduje. 

Za účelem zkvalitnění prvního dojmu stojí za úvahu prezentovat na úvodní stránce webu např. 

největší úspěchy obce či mikroregionu, certifikáty, fotografie nejznámějších míst, fotografie 

čestných občanů apod. 

 

Většina obcí sice na svých webech prezentují fotografie nejvýznamnějších budov obce nebo 

např. zdejší přírodu, ovšem zpravidla fotografie nijak nepřibližují život občanů v obci – ve 

fotografiích se nevyskytuje žádná emoce. Fotografie na úvodní stránce, které v sobě mají 

zakomponované emoce prezentují např. webové stránky obcí Strání a Vrbice, které tak pro obce 

v rámci mikroregionů Holešovska a Žídelné mohou sloužit jako vzor. 

 

Obrázek 13: Fotografie na úvodní straně webových stránek obcí Strání a Vrbice 

 
Zdroj: Webové stránky obcí Strání (www.strani.cz) a Vrbice (www.vrbice.cz) 2021 

 

U webových stránek obce Machová (ale vyskytuje se i u jiných obcí) pak lze vytknout chybu, 

kdy na úvodní stránce sice je uvedeno kontaktní telefonní číslo, nicméně chybí popisky, komu 

toto telefonní číslo patří (např. starosta obce, ústředna obecního úřadu atd.) 

http://www.strani.cz/
http://www.vrbice.cz/
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Obrázek 14: Kontaktní informace na webových stránkách obce Machová 

 
Zdroj: Webové stránky obce Machová (www.obecmachova.cz) 2022 

 

Přestože bylo v úvodní části dokumentu prostřednictvím demografických a jiných statistických 

údajů o obyvatelstvu celkem jasně shrnuto, že podíl příslušníků jiných národností na 

obyvatelstvu daných obcí je velmi nízký, a tedy není úplně nutné zapojovat do komunikace 

obcí ve větší míře cizí jazyky, i tak by bylo vhodné disponovat aspoň v případě webových 

stránek obce či mikroregionu, které jsou hlavními komunikačními kanály zejména s veřejností 

mimo danou obec či mikroregion, i cizojazyčnou verzí těchto stránek. Jako jasná volba se pak 

samozřejmě nabízí verze v anglickém jazyce, který je v současnosti celosvětově 

nejpoužívanější řečí. Aktuálně žádná ze zapojených obcí a ani jeden z mikroregionů 

nedisponuje cizojazyčnou verzí svých webových stránek. U některých obcí se sice nabízí odkaz 

na „přepojení“ do verze v anglickém jazyce, ale reálně nefunguje.  

 

Obrázek 15: Odkazy na webových stránkách města Holešov 

 
Zdroj: Webové stránky města Holešov (www.holesov.cz) 2021  

 

U řady obcí pak není úplně jednoduše k nalezení odkaz na další informační zdroje obce, a to 

zejména ty digitální. Inspirovat se lze v tomto ohledu například u webových stránek města 

Holešov (největší sídlo v rámci obou mikroregionů, není však součástí tohoto projektu), kde je 

odkaz na sociální sítě (Facebook, Instagram, Holešov TV) umístěn hned v čele webových 

stránek, takže jej každý uživatel snadno a rychle dohledá. Vedle odkazu na tyto další informační 

zdroje se nabízí také možnost přepnout stránky do cizojazyčné verze, o čemž pojednávala 

předchozí část textu. 

http://www.obecmachova.cz/
http://www.holesov.cz/
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Bohužel v případě webových stránek některých obcí už nejsou problémem pouze jednotlivé 

větší či menší chyby nebo podoba menu, ale celkový vzhled stránek a jejich úroveň, která již 

zdaleka neodpovídá současné době. Většinou tyto stránky také nemají svou mobilní responzivní 

verzi a texty na stránkách jsou tak na mobilním prohlížeči bez přiblížení prakticky nečitelné. 

Tento stav dokládají obrázky níže. V těchto případech nemá příliš cenu se snažit stránky 

vylepšit pomocí odstraňování jednotlivých chyb, ale bylo by více než vhodné přikročit 

k realizaci zcela nových webových stránek, respektive výrazné modernizaci těch stávajících. 

 

Obrázek 16: Webové stránky obce Rymice 

 
Zdroj: Webové stránky obce Rymice (www.rymice.cz) 2022 

Obrázek 17: Webové stránky obce Třebětice 

 
Zdroj: Webové stránky obce Třebětice (www.trebetice.cz) 2022 

 

4.2.3 Mapové portály obcí 

Na webových stránkách některých obcí (například obce Horní Lapač či Roštění) je možné také 

dohledat mapové portály těchto obcí. Pomocí těchto portálů (někdy také nazývaných GIS – 

http://www.rymice.cz/
http://www.trebetice.cz/
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geografický informační systém) lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, ortofotomapu, 

územní plán, přistupovat do systému katastru nemovitostí, vyhledávat budovy podle adres, 

zobrazovat informace o památkách, firmách, měřit vzdálenosti a další. Měnit také jdou 

jednotlivé mapové vrstvy, které se zobrazují.  

V případě mapových portálů od některých společností je také přímo na mapách možné vidět 

místa, kde občané z dané obce nahlásili různé závady, poruchy apod.  

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že se jedná o velice užitečnou věc, kterou lze doporučit 

k realizaci také dalším obcím, které doposud tento systém nemají. Zároveň s tím je vhodné po 

realizaci tuto věc začít propagovat prostřednictvím komunikačních kanálů daných obcí, a také 

proškolit příslušné pracovníky obecních úřadů, aby uměli se systémem pracovat a plně jej 

využívat. 
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4.3 Facebook – nejúčinnější sociální síť 

Na začátku této kapitoly je třeba zdůraznit podstatný fakt – komunikaci přes Facebook není 

rozhodně na místě podceňovat kvůli tomu, že v ČR je celkem 5,7 milionu uživatelů této sítě, 

což je 54% české populace (We Are Social a Hootsuite, 2019). Dále stejný výzkum upřesňuje, 

že 4,8 milionu uživatelů, což je 45 % populace, využívá Facebook na mobilních zařízeních. 

Toto číslo napovídá tomu, že je nutné příspěvky a celkovou formu facebookových stránek 

koncipovat tak, aby z nich mohli pohodlně čerpat informace uživatelé i na mobilních zařízeních 

– jinak řečeno klást důraz na kompatibilitu. 

Styl psaní příspěvků na Facebooku by měl být odlišný oproti tomu, jaký je na oficiálních 

webových stránkách. Na Facebook patří více „odlehčený“ styl psaní a na webové stránky patří 

formální styl jazyka. Textovému obsahu na Facebooku rozhodně přispívá i využití emotikonů. 

Např. lze emotikony použít za účelem členění obsahu. 

Facebookové stránky lze využít pro přímou komunikaci s občany. Pro tento účel je doporučeno 

zaimplementovat do komunikačního plánu ankety, příspěvky, které vybízejí k vyjadřovaní 

názorů anebo příspěvky určené k propagaci obecních či mikroregionálních eventů. 

Tipy k využívání Facebooku: 

1. Je vhodné si přečíst podmínky pro užívání této sociální sítě (pravidla). 

2. Nastavit bezpečnostní nastavení dle potřeb. 

3. Netvořit tzv. fakenews (lživé a nepravdivé zprávy) 

4. Při publikaci jiného materiálu (druhé fyzické či právnické osoby) je potřebné mít 

svolení k publikaci od dané osoby. Je potřebné i pak uvádět zdroj. 

5. Tvorba analýzy ohledně úspěšnosti příspěvků. 

 

Přes Facebook je možno občanům zasílat různé pozvánky na události či s nimi sdílet fotografie 

z obce, potažmo mikroregionu. Tyto příspěvky pak občané mohou sdílet – to následně zvyšuje 

dosah informace (informaci mohou vidět další občané a to např. z okolních obcí anebo také 

i turisti). Rovněž občané mohou pomocí Facebooku sdílet primárně s obcí své úspěchy 

(sportovci ve svých příspěvcích např. označí svůj sportovní oddíl z dané obce anebo turisté 

označí v příspěvcích obec – jakožto místo své návštěvy). Vedení obce může touto bližší formou 

komunikace vyvolat v občanech lokální patriotismus. 

Občané mají možnost na Facebooku vkládat své komentáře či psát zprávy přímo správě dané 

facebookové stránky. U správy facebookové stránky je důležitá pohotovost v odpovědích – 

zbytečně neodkládat odpověď. Pokud administrátor si není zcela jistý obsahem své odpovědi, 

tak je na místě informaci ověřit u vedení obce/mikroregionu, pod které spadá daná agenda. 

 

Při uvedení výše zmíněného je tak škoda, že tento komunikační nástroj využívá pouze část obcí 

(Kurovice, Kostelec u Holešova, Horní Lapač, Lechotice, Jankovice, Rymice, Ludslavice 

a Machová), a také pouze Mikroregion Holešovsko. Počty sledujících jsou navíc zpravidla dost 

nízké, zvláště u Mikroregionu (vzhledem k počtu obyvatel), což má samozřejmě značný vliv 

na dosah příspěvků. Obcím i Mikroregionu Holešovsko tak lze doporučit „kampaň“ na zvýšení 
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počtu sledujících, ostatní obce i Mikroregion Žídelná by určitě měly zvážit vytvoření oficiální 

facebookové stránky obce/mikroregionu. V tuto chvíli se totiž jedná o informační kanál, který 

může být zejména směrem k mladším občanům (ale také středním věkovým generacím) zcela 

klíčovým k informování o dění v obci.  

4.3.1 Chyby na facebookových stránkách a doporučení 

Profilová fotka a úvodní fotka reprezentuje celý obsah facebookových stránek. Zároveň také 

láká občana k prohlížení daných stránek, respektive tvoří první dojmy u uživatele. Nicméně 

když občan vyhledává stránky pomocí vyhledávače na Facebooku, tak se mu může objevit 

výčet různých stránek. Daný výčet stránek obsahuje miniaturní profilové fotky – občan tak na 

první pohled nemusí lehce identifikovat stránky dané obce či mikroregionu, pokud není vhodně 

zvolená profilová fotka. Obecně je tedy vhodné vytvořit profilovou fotku například v podobě 

znaku obce, obrázku/loga kde by byl zakomponován název obce či mikroregionu tak, aby byl 

čitelný i v miniaturní verzi profilové fotky apod. V tomto ohledu si všechny obce vedou dobře, 

když jako svou profilovou fotku zvolily znaky svých obcí. Horší je situace i Mikroregionu 

Holešovska, který jako svou profilovou fotku má zvolenou fotografii z města Holešov (viz. 

obrázek 18 níže), což však v uživateli úplně nevyvolá dojem, že by se mělo jednat o oficiální 

stránky Mikroregionu. I v tomto případě by tak bylo vhodné dát na profilovou fotku logo 

Mikroregionu, které je nyní zvoleno jako fotka na úvodní stránce, kterou však uživatel při 

vyhledávání nevidí. 

Obrázek 18: Facebookové stránky Mikroregionu Holešovsko 

 
Zdroj: Facebookové stránky Mikroregionu Holešovsko 2022 

 

Pro úvodní fotografii na každé z facebookových stránek obcí by mělo ideálně platit, že by měla 

přibližovat život v obci (fotografie z kulturních a sportovních akcí), případně by 

prostřednictvím ní mohla být ukázána pozvánka na kulturní akce apod. Zatímco v případě 

profilové fotky by měla být zachována její „stabilita a neměnnost“, s úvodní fotkou lze více 

pracovat a klidně ji v relativně krátkých časových intervalech měnit. Jako ukázka, jak by 

ideálně neměla vypadat úvodní fotka lze využít facebookové stránky obce Lechotice. Zdejší 

úvodní fotografie jednak úplně nezobrazuje dění v obci, ale také je složena ze dvou různých 

fotografií (z toho jedna nepříliš zvolená, když zobrazuje také stojící nákladní vozidlo u 
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krajnice), navíc celá fotografie je poměrně hodně tmavá a pro uživatele tak nepříliš dobře 

viditelná, viz. obrázek 19 níže. 

Obrázek 19: Facebookové stránky obce Lechotice – úvodní fotografie 

 
Zdroj: Facebookové stránky obce Lechotice, 2022 

 

Obrázek 20 představuje příspěvek obce Machová na jejích facebookových stránkách. 

V Machové stejně jako v případě jiných obcí dochází prostřednictvím nejspíše 

automatizovaného procesu k přepisu hlášení rozhlasu do příspěvku na facebookové stránky 

obce. Bohužel se však stává, že je text pro facebookový příspěvek až příliš dlouhý. Pokud jej 

tak chce uživatel vidět celý, a to zejména včetně hypertextového odkazu, musí si daný příspěvek 

rozkliknout, což určitě není ideální. V rámci tohoto typu příspěvku je doporučeno spíše uvést 

hlavní body a pak vložit hypertextový odkaz odkazující na kompletní informace. Jedná se mj. 

o to, aby byl občan motivován rozkliknout si daný odkaz. 
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Obrázek 20: Facebookové stránky obce Machová – fotografie příspěvku 

 
Zdroj: Facebookové stránky obce Machová, 2021 

Na obrázku 21 lze pro změnu spatřit, že příspěvek (respektive grafika, která je převzatá) je 

přijatelně graficky proveden. Také ale lze vidět, jak dvě grafické sdělení se vzájemně 

překrývají, čímž se kazí celkový dojem daného příspěvku na Facebooku. Dále je možno si 

všimnout, že text nad sdílenými grafickými sděleními neobsahuje žádné emotikony. 
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Obrázek 21: Facebookové stránky obce Kurovice – fotografie příspěvku 

 
Zdroj: Facebookové stránky obce Kurovice, 2022 

 

Absence emotikonů je výrazným rysem v příspěvcích na facebookových stránkách prakticky 

všech obcí, které Facebook využívají a také i Mikroregionu Holešovska. Na této oblasti tak lze 

určitě zapracovat. Zároveň u profilů řady obcí zcela chybí jakákoliv videa z kulturních akcí 

apod. Inspirovat se lze v tomto ohledu určitě komunikačními kanály města Holešov, které jsou 

vedeny velmi dobře a město za ně již získalo i různá ocenění.  

 

Odkazy na jiné weby, které obsahují cenné informace pro občany, se doporučuje sdílet na 

facebookových stránkách obce či mikroregionu vždy pomocí úvodního stručného textu, ve 

kterém by bylo uvedeno proč by si měl občan odkaz rozkliknout (např. je vhodné jednou větou 

uvést o čem pojednává sdělení, které je skryto pod odkazem plus bodově uvést klíčové 

informace). Obrázek níže ukazuje typický příspěvek, kde jakýkoliv úvodní stručný text chybí. 
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Obrázek 22: Facebookové stránky Mikroregionu Holešovsko – fotografie příspěvku 

 
Zdroj: Facebookové stránky Mikroregionu Holešovsko 2021 

 

Facebookové stránky lze obecně dobře využít pro přímou komunikaci s občany. Stránky 

jednotlivých obcí však doposud postrádají některé nástroje, které by mohly tuto komunikaci 

zefektivnit – například ankety. Při vyšším počtu sledujících uživatelů stránky lze využít ankety 

jako poměrně bleskové měření průzkumů nálad a postojů k jednotlivým tématům či problémům 

mezi občany obce či mikroregionu. Vysoký počet sledujících (a tedy i potenciálně hlasujících) 

by zajišťoval také poměrně reprezentativní výsledky mezi mladší a střední generací v obci či 

mikroregionu u takových anket, což je cenné zvláště v situaci, kdy občané o dění v obcích často 

příliš nejeví zájem. Anketa na facebookové stránce může alespoň částečně zaktivizovat občany 

a zjistit jejich názory např. i v průběhu volebního období. Obcím i mikroregionům pak lze 

doporučit sdílení příspěvků z jejich stránek ve veřejných skupinách uživatelů na Facebooku, 

nabízí se například skupina Holešovsko, která má přes 7 800 členů. 

Obcím, které doposud facebookový profil nemají lze určitě ještě jednou doporučit jeho 

založení. Zároveň bude dobře, pokud se následně na svých profilech vyvarují některých chyb 

zobrazených i formou obrázků výše. 
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4.4 Modernizace obecních zpravodajů 

Dosažení objektivity by mělo být hlavním cílem u obecního zpravodaje. S rozmachem internetu 

některé obce sestavují zpravodaj tak, aby byl i v elektronické podobě. To se týká také obcí 

z Mikroregionů Holešovsko a Žídelná, kdy část z nich má zpravodaj skutečně také 

v elektronické podobě. Ve zpravodajích občané nejčastěji najdou obecní aktuality, kulturní 

program, jednání zastupitelstva či další informace. Zpravodaj vydávají obce Bořenovice, Horní 

Lapač, Ludslavice, Roštění, Třebětice, v elektronické i tištěné formě se pak zpravodaj vydává 

v Jankovicích, Kostelci u Holešova, Lechoticích, Přílepech, v Rymicích a Žeranovicích. 

Zpravodaj také vydává většina zbylých obcí z obou Mikroregionů, které do tohoto projektu 

však nejsou přímo zapojeny. Prakticky ve všech obcích zpravodaj vychází v časovém intervalu 

přinejmenším 1x za čtvrt roku, což z hlediska informování občanů (zejména staršího věku) není 

úplně ideální. Na druhou stranu při velikosti těchto obcí je logické, že není dostatek témat, 

kterými by se dal zpravodaj naplnit každý měsíc. Ostatně i zasedání zastupitelstva se zpravidla 

nekonají v každém měsíci. 

Ke zpravodajům lze doporučit několik návrhů: 

1. V rámci elektronické verze zpravodaje je možné používat hypertextové odkazy. Tímto 

krokem tak zhotovitel obecního zpravodaje ušetří místo pro další typ sdělení a občan 

tak není zahlcen přehnaně velkým textem. Například není nutné obsáhle popisovat 

danou událost či nově otevřenou budovu v obci – stačí uvést stručný popis a vložit 

hypertextový odkaz. 

 

2. Za úvahu stojí např. pravidelně publikované zajímavosti z historie obce (zajímavé 

příběhy ve spojitosti s obcemi nebo zajímavé informace z kronik obcí). Tyto edukační 

seriály mohou přispět k větší erudovanosti místních občanů. 

 

3. Obce prostřednictvím obecního zpravodaje mohou prezentovat informace z obecních 

usnesení. V rámci této aktivity je doporučeno zvýrazňovat podstatné body, které byly 

projednány na obecních usneseních – lépe vyzdvihnout důležité body jednání např. 

větším písmem. 

 

4. Obce mohou pravidelně vydávat ve svých zpravodajích aktuální nabídky práce. Ovšem 

nejen nabídky práce z dané obce, ale také nabídky práce z území ORP či okresu 

 

5. Za účelem motivace místních žáků daných škol je doporučeno vyhlašovat pravidelné 

soutěže o nejlepší práce (např. slohové práce na témata, která spadají pod obec). Tyto 

práce pak mohou být publikovány v daném zpravodaji. 

 

6. Obcím se doporučuje dělat rozhovory se zajímavými osobnostmi obcí, které pak mohou 

prezentovat ve svém zpravodaji. Nemusí se v každém případě jednat hned o významné 

sportovce či herce. Obce totiž mohou prezentovat inspirativní příběhy občanů, kteří žili 
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či žijí v daných obcí a např. bojovali s těžšími nemocemi a svůj boj úspěšně zvládli, s 

občany, kteří vystudovali vysokou školu a nyní působí v prestižních firmách apod. 

 

7. V rámci formální úpravy je potřebné dbát na správnou strukturu. Nadpisy: 

nejpodstatnější informace větším písmem; Záhlaví a zápatí: doplňují reprezentativnost 

zpravodaje. Obrázky, které jsou autentické k danému textu; Celková grafická úprava; 

Text, by měl být formován tak, aby ho čtenář mohl pohodlně číst; Využívání 

infografiky. 

Pro inspiraci - ukázky z nejlepšího obecního zpravodaje za rok 2019 v ČR (soutěž vyhlašuje 

občanské sdružení Civipolis o.p.s. a spoluvyhlašovatelem je i Sdružení místních samospráv): 

 

Obrázek 23: Velatický zpravodaj 

 
Zdroj: Obec Velatice (www.velatice.cz) 2019 

 

Obrázek 24: Velatický zpravodaj – druhá ukázka 

 
Zdroj: Obec Velatice (www.velatice.cz) 2019 

http://www.velatice.cz/
http://www.velatice.cz/
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4.5 Hlášení místního rozhlasu 

Místní/obecní rozhlas je nejtradičnějším představitelem komunikačních nástrojů v drtivé 

většině obcí a měst v rámci České republiky. V posledních letech klesá jeho důležitost pro 

informování zejména mladší populace, ale zůstává naprosto stěžejním nástrojem k přesunu 

informací k občanům primárně v seniorním věku. V rámci obou mikroregionů, tedy jak 

Holešovska, tak Žídelné, provozují hlášení místního rozhlasu všechny obce. Některé obce však 

evidují problémy s kvalitou hlášení, jedná se zejména o Bořenovice a Žeranovice. Z výsledků 

dotazníkových šetření mezi občany v jednotlivých obcích také vyplynulo, že v řadě obcí je to 

právě místní rozhlas, který je hlavním zdrojem informací pro zdejší občany. U rozhlasu 

samozřejmě překážkou v optimální informovanosti zůstává skutečnost, že občané denně 

dojíždějí do zaměstnání a škol mimo své bydliště a hlášení se k nim v tomto případě nedostane 

nebo nemají příležitost si jej vyslechnout. Tuto negativní stránku věci lze eliminovat pořízením 

tzv. mobilního rozhlasu (viz. následující kapitola 4.6), který aktuálně již využívají některé 

zapojené obce, které tak mohou sdílet dobrou praxi. Doporučit lze tuto variantu všem obcím 

z výše uvedených důvodů, speciálně však pak těm obcím, které mají problémy s kvalitou 

vysílání klasického rozhlasu. 

Rozhlas pak ve všech obcích i nadále plní klíčovou roli zejména z hlediska rychlého 

informování všech občanů v případě stavu přímého ohrožení či nebezpečí. Obecnou nevýhodou 

rozhlasů bývá mnohdy horší srozumitelnost, nižší míra zásahu, vyšší pořizovací cena, 

respektive spíše vyšší provozní náklady vzhledem k nutnosti relativně častých oprav. Tomuto 

komunikačnímu kanálu je však nadále nutné věnovat ze strany obcí pozornost, samozřejmě 

s ohledem na finanční možnosti rozpočtu obcí. 

 

4.6 Mobilní aplikace, mobilní rozhlas 

Obce Horní Lapač, Jankovice, Kurovice, Lechotice, Machová, Přílepy a Rymice jsou jedinými 

obcemi, které v současnosti využívají určitý druh mobilní aplikace či mobilního rozhlasu. 

Konkrétně všechny tyto obce s výjimkou Machové a Přílep využívají služeb aplikace Hlášení 

rozhlasu, Machová a Přílepy pak využívají aplikaci V ROZHLASE.  

Jak již bylo zmíněno výše, pořízení aplikace, respektive spíše vytvoření účtu na některé ze 

zavedených aplikací lze doporučit všem obcím a zejména pak těm, které mají problém 

s hlášením rozhlasu, které lze přes některé aplikace zpětně přehrát. Vytváření vlastních aplikací 

pro jednotlivé obce by pro tyto menší obce co do počtu obyvatel bylo finančně zbytečně příliš 

nákladné a nepřineslo by o tolik větší užitek v informování občanů.  

Níže jsou uvedené možnosti jednotlivých zavedených aplikací, na kterých by si obce, které 

dosud tyto služby nevyužívají, mohly svůj účet vytvořit. Mezi aplikacemi jsou různé větší či 

menší rozdíly. Pro zapojení občanů do chodu obce je například dobré vybrat aplikaci, která jim 

umožňuje hlášení různých závad v obci, pořádání anket apod. Některé obce by právě výhledově 

měly zájem o to, aby jim občané mohli dávat zpětnou vazbu i pomocí hlášení závad, poruch, 

ale i formou odpovědí na ankety či dotazníky.  
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Po zavedení aplikací jakožto komunikačních kanálů daných obcí lze určitě důrazně doporučit 

propagaci tohoto nového nástroje na dalších již využívaných komunikačních kanálech (webové 

stránky, místní rozhlas, zpravodaj, sociální sítě apod.). Zároveň je také více než vhodné 

proškolit zodpovědný personál na obecních úřadech, který bude za správu účtu/aplikace 

zodpovídat tak, aby aplikace byla co nejlépe využita. 

4.6.1 Varianty mobilních rozhlasů/aplikací 

4.6.1.1 Mobilní rozhlas (MUNIPOLIS) 

Tato aplikace je výborným řešením, jak dostat k občanovi všechny podstatné informace z obce 

či města. Mobilní rozhlas totiž nabízí jak využití přímo mobilní aplikace (profil obce/města), 

tak také další podstatné služby např. rozesílání informací prostřednictvím SMS, e-mailu, 

případně hlasových zpráv. Aplikaci lze navíc propojit s dalšími komunikačními kanály 

v podobě webu, místního rozhlasu, rezervačních systémů apod. Přes aplikaci je také možné 

digitalizovat obecní či městské zpravodaje. 

Zároveň se zde nabízí možnost, jak velmi účelně aktivizovat pasivní část občanů obce/města 

k většímu zájmu o rozvoj obce či města, a to například prostřednictvím anket či participativních 

rozpočtů. Obce by tímto mohly otevřít prostor pro přímé vyjadřování občanů k palčivým 

problémům anebo dát možnost občanům podílet se na rozhodování nad jistými záležitostmi. 

Rovněž lze umožnit občanům hlásit různé závady na území obce a vytvořit propojení se 

systémem technických služeb. 

Obrázek 25: Aplikace Munipolis 

 
Zdroj: Munipolis (www.munipolis.cz/info), 2022 

 

4.6.1.2 Služba Hlášení rozhlasu 

Výše uvedená služba je vhodnou alternativou zejména pro službu Mobilní rozhlas. Služba 

navazuje na klasická hlášení rozhlasu ve městech a obcích a může je buď efektivně doplnit, 

anebo zcela nahradit. 

http://www.munipolis.cz/info
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Po projevení zájmu o danou službu ze strany obce jí bude od provozovatele služby připraven 

systém. Provozovatel také nabízí oslovení občanů, zaškolení obsluhy a rozeslání hlášení. Cena 

služby je stanovena dle velikosti obce. Více o ceně zde: www.hlasenirozhlasu.cz/kolik-to-stoji 

Obrázek 26: Aplikace Hlášení rozhlasu 

 
Zdroj: Hlášenírozhlasu.cz (www.hlasenirozhlasu.cz), 2022  

 

4.6.1.3 Mobilní aplikace pro obce & občany 

Díky této aplikaci mohou občané dostávat zprávy přímo na svůj chytrý telefon. Aplikace 

občanům přináší informace, které se týkají dané obce či města, a to prostřednictvím 

notifikačních zpráv na horní liště jejich chytrých telefonů. Aplikace nejlépe funguje ve spojení 

s moderními webovými stránkami Obce na webu (více na www.obcenawebu.cz). Správce 

stránek obce zveřejní aktualitu prostřednictvím přehledné administrace. Aplikace nabízí pro 

občany možnost přijímat aktuality rozdělené do tří kategorií, a to z jedné nebo více obcí či měst. 

Tyto aktuality je možné v aplikaci prohlížet i bez připojení k internetu. Pro události, které mají 

svůj termín, umožňuje aplikace přidání do kalendáře. Cena je stanovena typem poptávky.  

Obrázek 27: Aplikace Obce na webu 

 
Zdroj: Obce na webu (www.obcenawebu.cz), 2022  

 

http://www.hlasenirozhlasu.cz/kolik-to-stoji
http://www.hlasenirozhlasu.cz/
http://www.obcenawebu.cz/
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4.6.1.4 MOBISYS 

Platforma MOBISYS byla vyvinuta pro obce a města s cílem umožnit jim provozovat obecní 

informační servis, který bude doručován formou zpráv na mobilní telefony občanům. 

Atraktivita této služby spočívá především v mobilní aplikaci MojeObec, která je prostředkem 

modulu MOBISYS Informace. Díky této aplikaci mají občané možnost přijímat informace 

nejen z obce či města, kde žijí, ale také i z dalších obcí či měst. Aplikace umožňuje 

oboustrannou komunikaci (mezi vedením obce/města a občany). Občané tak získávají možnost 

se zapojit do dění ve své obci/městě pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou vedení obce/města 

informovat o problémech, které sami identifikovali. Balíček služeb aplikace doplňuje přehled 

podstatných kontaktů spojených s obcí/městem, např. kontakty na obecní/městský úřad či např. 

tísňové a poruchové linky.  

Je důležité dodat, že systém MOBISYS umožňuje i další služby, které pomáhají obecním 

a městským úřadům: 

- MOBISYS Platby 

o Umožňuje občanům hradit místní poplatky online, a to z pohodlí domova bez 

nutnosti návštěvy úřadu, moderními platebními nástroji včetně platební karty. 

- MOBISYS Odpady 

o Služba pro chytré řešení svozu komunálního odpadu je doplňkem služby online 

plateb místních poplatků MOBISYS Platby. 

MOBISYS nabízí flexibilní cenové programy v závislosti na počtu využívaných modulů, počtu 

obyvatel nebo počtu registrovaných uživatelů atd. Více informací je dostupných zde: 

https://www.mobisys.cz/kolik-stoji-mobisys 

4.6.1.5 Mobilní aplikace Česká Obec 

Mobilní aplikace umožňuje komunikaci mezi obcí či městem a občany. Aplikace umožňuje 

rozesílání pozvánek, videí, externích odkazů či PDF souborů. Obec nebo město může využít 

i cíleného rozesílání SMS zpráv v rámci skupin (zastupitelé, hasiči) nebo dle potřeby 

informovat o odstávkách el. energie či blokových čištěních. Cena je odvozena od typu 

poptávky. Více na www.ceskaobec.cz  

4.6.1.6 Mobilní aplikace V OBRAZE 

Aplikace je zdarma. Více informací na https://www.igalileo.cz/co-nabizime/mobilni-aplikace/. 

Obrázek 28: Mobilní aplikace V OBRAZE 

 
Zdroj: Galileo (https://www.igalileo.cz/co-nabizime/mobilni-aplikace/), 2022  

https://www.mobisys.cz/kolik-stoji-mobisys
http://www.ceskaobec.cz/
https://www.igalileo.cz/co-nabizime/mobilni-aplikace/
https://www.igalileo.cz/co-nabizime/mobilni-aplikace/
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4.7 Úřední desky 

Úřední desky se v obcích zpravidla nacházejí u budov obecních úřadů (viz. obrázky níže). Jedná 

se o jednu či dvě prosklené vitríny, ve kterých jsou na panelech umístěny jednotlivé listiny. 

Vzhledem k velikosti panelů a počtu listin může být kapacita úřední desky v určitém období na 

hranici kapacitních možností, což má samozřejmě vliv i na přehlednost informací pro občany. 

Obce aktuálně plánují pořízení elektronických úředních desek, což lze jednoznačně v rámci 

modernizace komunikace s občany doporučit. Díky elektronické úřední desce lze zveřejňovat 

větší množství materiálů, a to zejména přehlednou formou. Zároveň je vhodné při zavádění 

tohoto systému proškolit zodpovědný personál úřadů, který bude mít úřední desky na starosti, 

aby nedošlo zejména ze začátku využívání elektronických úředních desek k pochybení 

z hlediska platných zákonů. 

Obrázek 29: Úřední deska v obci Přílepy 

 
Zdroj: Google Maps (www.maps.google.com), 2022  

 

Obrázek 30: Úřední deska v obci Machová 

 
Zdroj: Google Maps (www.maps.google.com), 2022  

http://www.maps.google.com/
http://www.maps.google.com/


78 

 

Obrázek 31: Úřední deska v obci Horní Lapač 

 
Zdroj: Mapy.cz (www.mapy.cz), 2022  

 

Digitální úřední deska je softwarový prostředek, který šetří prostor, náklady na tisk dokumentů 

a bezpochyby čas, který je spojený s jejich umísťováním. Digitální úřední deska zaručuje, že 

prezentované dokumenty jsou aktualizované a že jsou k dispozici nepřetržitě. Zároveň tento 

softwarový prostředek eliminuje obavy ze znehodnocení, respektive zásahu neoprávněnou 

osobou. 

Digitální úřední deska může pojmout větší škálu informací než klasická úřední deska. Zároveň 

elektronická úřední deska dopomůže k větší přehlednosti prezentovaných informací. Starostové 

obcí mají možnost pomocí digitální úřední desky informovat občany o svozu odpadu anebo 

o aktuálně konaných událostí či sportovních utkáních. Další podstatné výhody digitální úřední 

desky: 

- Desku lze spravovat z prostředí webového prohlížeče, 

- Komunikace s občany moderní digitální formou, 

- Zajištění jednoduššího provozu informačního centra, 

- Navigační zařízení k turistickým aktivitám a památkám, 

- Interaktivní mapa obce, 

- Lokální zpravodaj nebo TV kanál, 

- Informace o počasí, času, jízdních řádech + jiné doprovodné informace, 

- 3D virtuální prohlídky. 

 

Nicméně nutno podotknout, že ne všechny výhody může obsahovat každá elektronická úřední 

deska – záleží na typu elektronické úřední desky a výrobci. 

Obcím je doporučeno se řídit Metodickým návodem pro vedení elektronické úřední desky 

v územních samosprávných celcích. Tento dokument pochází z oficiálního webu Ministerstva 

http://www.mapy.cz/
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vnitra České republiky3. Tento dokument obsahuje 3 přílohy. Obcím se kromě výše uvedeného 

dokumentu doporučuje i nastudování těchto zmíněných příloh. Způsob zveřejňování 

dokumentů na elektronické úřední desce musí splňovat všechny legislativní podmínky dle § 26 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 

V současnosti lze digitální úřední desku pořídit od daných dodavatelů, kteří zajišťují jejích 

instalaci. Určití dodavatele dokonce nabízí i jejich správu. 

Obrázek 32: Elektronická úřední deska 

 
Zdroj: Digitální panely s.r.o. (www.digitalniurednideska.cz), 2022 

 

4.8 Dílčí komunikace místní samosprávy 

4.8.1 Budovy obecních úřadů 

Budovy obecních úřadů většinově splňují důležité náležitosti, co se týče nepřímé komunikace 

s občany. Na budovách je umístěno označení obecního úřadu, občané také mají možnost vložit 

dokumenty do schránky. Důležitost reprezentace budov zpravidla podtrhuje také vyvěšení 

praporů (vlajka s obecním znakem, vlajka ČR, případně vlajka EU). Celkově pak bezpochyby 

reprezentativnosti části budov prospěla jejich rekonstrukce uskutečněná v nedávných letech, 

další (např. obecní úřad v Lechoticích) se rekonstruují nyní. Zároveň je z hlediska komunikace 

s občany dobrou zprávou, že mj. i díky rekonstrukci došlo u většiny úřadů k vybudování 

bezbariérového hlavního vstupu do budovy obecního úřadu, což uvítají zejména občané 

s omezenou hybností, na invalidním vozíku či lidé staršího věku. 

 

4.8.2 Informační panely a další 

Ve obcích se zpravidla nachází také informační panely, které reprezentují spolky či instituce, 

případně zvou občany na různé kulturní či společenské akce. Na těchto panelech jsou často 

občané informováni prostřednictvím fotografií či plakátů. Takto občan rozhodně dostane širší 

povědomí o dění ve výše uvedených spolcích než pouhou prezentací psaného textu. Dále je 

vždy chvályhodné, pokud informační panel obsahuje důležité organizační informace. Velkým 

plusem také je, když uživatel není zasycen přebytečným textovým obsahem. Obecně bývá 

problémem těchto panelů jejich nedostatečná aktualizace, která byla v nedávné době zvláště 

 
3 Odkaz na Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích 

https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu.aspx (Ministerstvo vnitra České republiky, 

2021). 

http://www.digitalniurednideska.cz/
https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-pomucky-ke-spravnimu-radu.aspx
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ztížena z důvodu výpadku činnosti prezentovaných spolků vlivem opatření v souvislosti 

s šířením nemoci Covid-19. V letošním roce se však situace vrací do normálu a s tím se 

obnovuje také činnost spolků. Panely (či alespoň jejich část) v některých obcích byly 

v posledních letech vyměněny za nové, většinově ale stále převažují panely staršího data, což 

má vliv na jejich převážně lehce horší technický stav. V případě dostupných finančních 

prostředků v rozpočtech obcích tak lze určitě doporučit i postupnou výměnu těchto panelů či 

alespoň jejich údržbu (natření apod.). 

V některých obcích byly rovněž nalezeny panely, které informují o turistických lokacích 

a jejich zajímavostech, o osobnostech obcí, historii apod.  

Co se týče turismu – obecně je vhodné udržovat vyšší četnost směrovek pro turisty či cyklisty, 

které by upozorňovaly na zajímavá a atraktivní místa. Toto by tak mohlo přispět k další podpoře 

cestovního ruchu na území obcí a mikroregionů. Problémem však je, že směrovky bývají často 

terčem útoků různých vandalů a obce tak následně mívají zvýšené ekonomické náklady 

související s jejich obnovou. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST
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5 VIZE 

 

„Moderně, aktivně, srozumitelně“ 

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti komunikace obcí Mikroregionů Holešovsko 

a Žídelná. Popisuje, jak se bude komunikace obcí i mikroregionů měnit a zlepšovat, uvádí 

soubor představ a priorit vedení těchto subjektů. Vize komunikace obcí a mikroregionů 

Holešovsko a Žídelná je „směrovkou“ rozvoje, která se váže k časovému horizontu 

následujících cca 10 let. 

Obce mikroregionů Holešovsko a Žídelná, stejně jako samotné mikroregiony jsou moderně 

komunikujícími subjekty. Občané mladšího a středního věku oceňují komunikaci obcí a 

mikroregionů prostřednictvím moderních webových a facebookových stránek, mobilní 

aplikace či elektronické úřední desky. Pro informování starších občanů pak obce udržují 

v chodu zejména místní rozhlas a zpravodaje. Obce i mikroregiony se snaží zapojit občany do 

svého chodu a dalšího rozvoje prostřednictvím dotazníků či anket na svých komunikačních 

kanálech. Zároveň podporují kulturní, sportovní a společenský život svých obyvatel, což 

přispívá k dobrým mezilidským vztahům a vzájemné komunikaci, a také k aktivnímu zapojení 

občanů do života a budoucího rozvoje obcí i mikroregionů. 

 

V souladu s vizí a k jejímu naplňování byly stanoveny následující Dlouhodobé strategické cíle, 

které pomůžou udržovat kontinuitu rozvoje komunikace obcí mikroregionů Holešovsko 

a Žídelná: 

• Cíl 1: Modernizace a rozvoj komunikačních kanálů 

• Cíl 2: Nové komunikační aktivity 

• Cíl 3: Aktivizace občanů 

 

Pro období platnosti Koncepce komunikace s veřejností Holešovsko-Žídelná budou tyto 

Dlouhodobé strategické cíle tvořit také programové cíle této koncepce.
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6 CÍLE, OPATŘENÍ, AKTIVITY 

6.1 Cíl 1: Modernizace a rozvoj komunikačních kanálů 

Tento cíl se zaměřuje na komunikační nástroje, které jednotlivé obce a oba mikroregiony využívají a jejichž podoba, technický stav a kvalita 

zveřejňování informací silně ovlivňuje informovanost občanů o dění v obcích a mikroregionech a možnost jejich zapojení do dalšího rozvoje těchto 

subjektů. Zároveň investice do komunikačních nástrojů a kanálů mohou představovat poměrně významnou zátěž pro obecní rozpočty. Při realizaci 

plánovaných aktivit by proto měla být velká pozornost věnovaná kvalitní technické přípravě a ideálně i zajištění nějaké formy externího 

spolufinancování. 

Opatření 1.1 Pořízení moderních komunikačních kanálů 

Aktivita Název aktivity Důležitost Zdroje financování 

1.1.1 Modernizace (vytvoření nových) webových stránek Vysoká vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je modernizace stávajících webových stránek vybraných obcí a ideálně také Mikroregionu Žídelná. Aktuální podoba webových stránek některých 

obcí neodpovídá aktuálnímu standardu, stránky jsou často také nepřehledné, postrádají svou mobilní verzi, cizojazyčné verze a řadu dalších funkcí. Tyto stránky nemá cenu 

upgradovat, naopak je potřeba jejich celková modernizace, resp. vytvoření zcela nových stránek. 

1.1.2 Zavedení mobilní aplikace („mobilního rozhlasu“) Vysoká vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je zavedení mobilní aplikace ve vybraných obcích jakožto nového komunikačního kanálu směrem k občanům. Obce si můžou nechat vytvořit 

přímo vlastní jedinečnou aplikaci, ale vhodnější a méně nákladné bude využít už některou ze zavedených aplikací typu Mobilní Rozhlas, V Obraze, Hlášení Rozhlasu apod., 

kde si obce pouze vytvoří svůj vlastní účet a při komunikaci se správcem aplikace si určí, které nabízené prvky chtějí v rámci svého účtu využívat.  

1.1.3 Implementace aplikace na hlášení závad Vysoká vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je pořízení a implementace aplikace na hlášení závad ve vybraných obcích mikroregionů Holešovsko a Žídelná. Spíše než o samostatnou aplikaci 

na hlášení závad, se může jednat o rozšíření již zavedené mobilní aplikace, která tuto funkci nabízí. Prostřednictvím aplikace na hlášení závad mohou občané svými příspěvky 

či fotografiemi a sdílením polohy upozorňovat na špatný technický stav laviček, chodníků, dětských hřišť a mnohých dalších věcí ve správě obce. Při pořízení tohoto nástroje 

je vhodné, aby aplikace šla spustit nejen na systému Android, ale také iOS.  
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1.1.4 Pořízení elektronické úřední desky Vysoká vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je pořízení elektronické úřední desky ve většině obcí, které jsou součástí projektu a které aktuálně využívají klasické úřední desky. Stávající úřední 

desky jsou tvořeny zpravidla klasickým proskleným skleněným panelem, v němž jsou umístěny jednotlivé listiny. Tento typ úřední desky není příliš přehledný a navíc deska 

má často také kapacitní problémy, když se nashromáždí větší počet listin, které se pak různě překrývají apod. Proto se jeví jako vysoce vhodné pořízení desek elektronických, 

které lze spravovat online a kromě zveřejňování listin nabízí také další funkce (viz. příslušná kapitola v analytické části). 

1.1.5 
Modernizace/pořízení  

geografického informačního systému (GIS) 
Vysoká vlastní/dotace 

Komentář: Část členských obcí obou mikroregionů aktuálně využívá geografický informační systém (GIS). Některé obce, které dosud systém nevyužívají, však plánují jeho 

pořízení, což lze doporučit. GIS pro jednotlivé obce může obsahovat klasickou variantu tří map (základní, ortofoto, topografická), dále katastrální mapu a data z RÚIAN, 

a případně také další (územní plán, mapa inženýrských sítí, pasporty apod.) dle domluvy s realizátorem systému. 

1.1.6 
Zaškolení personálu obecních úřadů/mikroregionů 

v práci s moderními nástroji 
Vysoká vlastní/dotace 

Komentář: Důležitou součástí zlepšení komunikace jednotlivých obcí i obou mikroregionů je samozřejmě mj. pořízení nových komunikačních nástrojů, resp. modernizace 

stávajících. Aby však byly tyto nástroje správně využívány a vedly k požadovaném cíli (zlepšení komunikace s veřejností/občany), je nutné, aby personál obcí a mikroregionů, 

který má tyto nástroje, resp. úkoly (komunikaci) na starosti, byl dobře a kvalitně proškolen pro práci s těmito nástroji. Pořízení samotných aplikací, nových webových stránek 

či elektronické úřední desky samo o sobě nic neřeší, vše je potřeba správně využívat. Zvláště to pak platí pro elektronickou úřední desku, neboť zveřejňování informací na 

úřední desce se řídí také příslušnými zákony. Proškolení by tedy v tomto případě mělo zejména zajistit, aby nedošlo k porušení zákona či jiným problémům. 

 

Opatření 1.2 Modernizace stávajících komunikačních nástrojů 

Aktivita Název aktivity Důležitost Zdroje financování 

1.2.1 Rekonstrukce místního rozhlasu Vysoká vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce místních rozhlasů v jednotlivých obcích v případě jejich špatného technického stavu. Místní rozhlas je totiž stále klíčovým 

komunikačním kanálem ve vztahu ke starším občanům žijícím v obcích. Problémem místních rozhlasů je však jejich častá poruchovost, resp. problémy se slyšitelností 

a srozumitelností sdělení. Obce tak budou průběžně rozhlas opravovat, mj. i proto, že plní důležitou výstražnou funkci v případě požárů, či jiných nebezpečných událostí. 

1.2.2 Zjednodušení titulní strany webu Střední vlastní 

Komentář: Webové stránky některých obcí z obou mikroregionů jsou moderní a vyhovující současné době, takže nepotřebují větší úpravy. Jejich problémem je však horší 

přehlednost, a to zejména podoba menu, kdy je možné vidět na titulní stránce například hned dvě menu apod. Ideální by bylo, aby na takových stránkách došlo ke zjednodušení 

a vytvoření pouze jednoho menu v horní části webu, kde se po najetí kurzoru budou otevírat jednotlivé rubriky a vše bude stejně fungovat i v mobilní verzi webu. 
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1.2.3 Elektronizace obecního časopisu Střední vlastní 

Komentář: Cílem aktivity elektronizace obecních časopisů v obcích, které v současné době časopis již vydávají, ale pouze v papírové podobě. Inspiraci lze hledat u jiných 

členských obcí obou mikroregionů, které již v současné době časopis elektrizovaný mají, případně i jinde (viz. analytická část s ukázkovým vzorem). Tištěný zpravodaj je 

společně s rozhlasem zpravidla hlavním komunikačním kanálem pro starší populaci v obcích. Je otázkou, zdali výhledově zpravodaj nedávat seniorům v rámci jejich 

informovanosti o dění v obcích zcela zdarma s tím, že by zpravodaj pro mladší věkové kategorie byl dostupný pouze v online verzi. Na každé nové vydání online zpravodaje 

bude dán odkaz na dalších komunikačních kanálech obcích (webové a facebookové stránky, elektronická úřední deska, mobilní aplikace apod.). Došlo by tak ke snížení 

nákladů pro obce, na druhé straně by se neměla nikterak zhoršit informovanost občanů. 

1.2.4 Sjednocení grafického vizuálního stylu Nízká vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je sjednocení grafického vizuálního stylu v případě jednotlivých obcí, které by o takový projekt měli zájem. Jednotný vizuální styl vytváří vlastní 

prezentaci obce. Jedná se o využívání vizuálně sjednocených prvků komunikace a prezentace (loga, písma, barevnosti a ostatních grafických prvků) způsobem, který vyjadřuje 

charakter či identitu instituce a současně v sobě účinně nese sdělení adresované veřejnosti. Jednotný vizuální styl se zpravidla zavádí prostřednictvím grafického manuálu. 

Jednotný vizuální styl zpravidla tvoří několik základních prvků, a to značka (logo), písmo, barevnost, způsob pojednání merkantilních, informačních a prezentačních tiskovin 

a ostatních nosičů informací. V případě měst a obcí také pravidla používání historického heraldického znaku. Pro pořízení jednotného vizuálního stylu je vhodné v případě 

obcí oslovit marketingovou či PR agenturu, resp. firmu, levnějším řešením by pak mohlo být zpracování jednotného vizuálního stylu např. některým studentem příslušné 

vysoké školy, který by tímto způsobem mohl zároveň vytvořit svou diplomovou práci.  

1.2.5 Segmentování občanů dle kritérií Vysoká vlastní 

Komentář: Žádná z členských zemí obou mikroregionů ani mikroregiony samotné aktuálně nevyužívají segmentaci občanů při jejich informování. To znamená, že ke všem 

občanům putují stejné informace. V některých případech si pak občané musí o zasílání informací zažádat (zpravidla zprávy prostřednictvím SMS či e-mailu). Výhledově by 

pak teda bylo dobré, aby si obce či mikroregiony občany rozdělily do jednotlivých segmentů dle zájmů, věku. V případě mikroregionu by pak připadalo v úvahu i kritérium 

místa bydliště (tedy v jaké členské obci adresát žije). Segmentaci jde totiž zvláště dobře využít v případě mobilních aplikací. Obce by pak mohly rozesílat informace pouze 

daným segmentům občanů, případně také občané by si mohli nastavit, které typy informací (resp. z kterých oblastí chtějí posílat). Seniorům by tak například přišla pozvánka 

na „Den seniorů“, zatímco mladším občanům samozřejmě nikoliv. Občané by tak nebyli zahlceni všemi typy informací, ale pouze těmi, které jsou pro ně skutečně důležité.  
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6.2 Cíl 2: Nové aktivity v oblasti komunikace 

Tento cíl se zaměřuje na navržení nových komunikačních prvků, které by jednotlivé obce či oba mikroregiony mohly využívat, a které by měly 

vést k posílení informovanosti občanů. Dále ke zvýšení atraktivity komunikace obcí i mikroregionů či ke zlepšení přehlednosti informací, které 

k občanům od vedení obcí a mikroregionů směřují. Ve všech případech se jedná o aktivity, které jsou finančně nepříliš nákladné či zcela zdarma. 

Opatření 2.1 Nové komunikační prvky 

Aktivita Název aktivity Důležitost Zdroje financování 

2.1.1 Založení oficiálních facebookových stránek Vysoká vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je založení oficiálních facebookových stránek u těch členských obcí obou mikroregionů, které jej dosud nemají. Facebook je v současnosti v České 

republice nejvyužívanější sociální sítí, kterou využívá zejména mladší a střední věková kategorie. V řadě obcí a měst přitom představují právě facebookové stránky 

nejdůležitější zdroje komunikace, přičemž zvláště pro mladé lidi jsou sociální sítě primárním zdrojem informací. Bylo by tedy vhodné, aby všechny obce měly svůj oficiální 

účet na této sociální síti a mohly tak účinně oslovovat zejména své mladší občany. Totéž platí pro mikroregiony.   

2.1.2 
Sdílení příspěvků z facebookových stránek  

do facebookových skupin občanů 
Střední vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je sdílení příspěvků z facebookových stránek jednotlivých obcí či mikroregionů do tzv. facebookových skupin občanů. Tímto způsobem lze 

dosáhnout většího dosahu daného příspěvku, a tedy rozšíření informace mezi co největší skupinu uživatelů sociální sítě, pro které může být informace důležitá. Tento postup 

je vhodný zejména u příspěvků, které zvou na kulturní, sportovní či společenskou akci, která se v obci či regionu koná, také při krizových událostech, uzavírkách silnic apod. 

Jednou z největších skupin geograficky příslušných skupin, která se na Facebooku nachází, je skupina „Holešovsko“, která má 8,4 tisíce členů. Právě do této skupiny by tak 

například mohly příspěvky směřovat.   

2.1.3 
Modernější styl příspěvků na  

oficiálních facebookových stránkách 
Střední vlastní 

Komentář: Část obcí či Mikroregion Holešovsko již aktuálně mají své oficiální facebookové stránky. Na některých z nich však pokulhává aktuální podoba komunikace, 

kterou by bylo vhodné vylepšit. Cílem aktivity je tak změna stylu psaní příspěvků na oficiálních facebookových stránkách obce/mikroregionu. Doporučit lze nově psaní 

příspěvků v méně formálním stylu, odlehčeněji, klidně i s použitím hovorových výrazů. Zároveň je vhodné v příspěvcích vždy přidat či zvolit nějaký emotikon, který 

příspěvek zatraktivní či zaujme pozornost čtenáře. Kromě toho lze doporučit, aby některé příspěvky (zvláště z kulturních, sportovních či společenských akcích) byly také ve 

formě kratšího videa (do 5 minut délky), které je pro řadu občanů z hlediska přenosu informací příjemnější než čtení příspěvků. Za tímto účelem by tak bylo vhodné pořízení 

audiovizuální techniky v dostatečné kvalitě. Inspirovat se lze v tomto ohledu například na oficiální facebookové stránce města Holešov, které za podobu a kvalitu informování 

na svých komunikačních platformách již obdrželo několik cen. 
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2.1.4 
Zvýšení informovanosti o dění 

prostřednictvím regionálních médií 
Střední vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je zvýšení informovanosti o dění v obcích a mikroregionech prostřednictvím jednotlivých regionálních médií. Za tímto účelem je možné do 

jednotlivých redakcí posílat důležité informace z obcí či mikroregionu (zvláště ty, které jsou důležité i pro občany spádové oblasti), mediální výstupy a komentáře k proběhlým 

kulturním či společenským akcím, informace o realizovaných projektových záměrech v obcích, úspěchy a ocenění apod. Jako představitele regionálních médií lze označit 

zejména Zlínský či Kroměřížský deník nebo TVS.   

2.1.5 Vytvoření a používání oficiálního sloganu Střední vlastní 

Komentář: Obcím i mikroregionům je doporučeno využívat slogan ve svých příspěvcích. Slogan upevňuje důležitost marketingové komunikace obce/mikroregionu, má 

reprezentativní a integrační funkci. Zabudování sloganu do veřejné komunikace je velmi důležité, a to zejména pro posílení marketingu. Zároveň slogan dopomůže budovat 

jednotlivé obce a mikroregiony i jako značku. Na zvoleném sloganu by měla být shoda v rámci zastupitelstva obcí a prostor k návrhům sloganu by měli dostat také občané. 

2.1.6 
Využití studentů za účelem praxe  

v oblasti PR na obecních úřadech 
Nízká vlastní 

Komentář: Obcím je doporučeno, aby se zkontaktovaly s okolními středními školami a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně za účelem možného pravidelného náboru 

praktikantů do obecního úřadu. Tito praktikanti by byli pomocnou silou v rámci PR obce. Do této pracovní činnosti lze tak řadit: správu sociálních sítí, správu oficiálního 

webu, aktualizace úřední desky atd. Některé střední školy a vysoké školy si vedou databázi zájemců o praktikanty. Tato aktivita by mohla být pro obce atraktivní i vzhledem 

k její nízkonákladovosti. Obce by tímto přispěly k vyššímu zapojení studentů do praxe – pozitivní reprezentace obce. 

2.1.7 Posílání informací prostřednictvím SMS Střední vlastní 

Komentář: Mnoho občanů v dnešní době cestuje za prací mimo svou obec či město. Prostřednictvím tradičních komunikačních kanálů často tito občané nemají možnost 

zjistit aktuálně důležité informace, které se např. týkají výpadku energií, požáru či jiných krizových záležitostí. Z tohoto důvodu je obcím doporučeno nabídnout občanům 

možnost získávání výše nastíněných druhů informací prostřednictvím SMS. Tuto komunikaci uvítají také občané, kteří jsou v dané době na dovolené anebo občané, kteří 

často vyjíždějí na služební cesty. Výhodou informování občanů prostřednictvím SMS (na rozdíl od Whatsappu) je zejména fakt, že není podstatné, aby adresát měl chytrý 

telefon, jak je tomu u WhatsAppu. Komunikaci přes SMS tak lze využít i pro věkově starší obyvatele, kteří neovládají nejmodernější komunikační nástroje. 

2.1.8 

Udržení partnerských kontaktů s dalšími  

obcemi či městy ze zahraničí i blízkého okolí  

a aktivní využívání těchto přátelských vztahů 

Střední vlastní/dotace 

Komentář: Jednotlivé obce obou mikroregionů mají v současné době navázané partnerství s dalšími obcemi v ČR, ale zejména mezi sebou. Jen minimum obcí však má 

dlouhodobě navázané partnerství s některou zahraniční obcí či městem. Ke zvážení a doporučené je tak navázání kontaktů s obcemi, městy či mikroregiony v zahraničí. To 

může obcím i mikroregionům prospět v oblasti know-how (zejména komunikace s občany), turismu či v rámci vzdělávání dětí (možnost výměnných pobytů) apod. 
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6.3 Cíl 3: Aktivizace občanů 

Tento cíl se zaměřuje na zvýšení aktivity občanů z hlediska komunikace s vedením obcí. Navrhuje aktivity, které by mohly jednotlivé obce zavést, 

a které by mohly zvýšit aktivitu občanů a jejich zájem o dění v obci a zejména o její další rozvoj. Některé aktivity v této oblasti již jednotlivé obce 

dlouhodobě realizují. 

Opatření 3.1 Zvýšení aktivity občanů 

Aktivita Název aktivity Důležitost Zdroje financování 

3.1.1 Zavedení aktivity „Kulaté stoly“ – diskuse občanů Nízká vlastní 

Komentář: Cílem je zavedení nové aktivity v obcích pro komunikaci s občany, a to s názvem „Kulaté stoly“. Tato aktivita spočívá v pozvání občanů do veřejné budovy, kde 

by byly rozmístěny nejlépe kulaté (nebo i jiné) stoly, přičemž u každého stolu by se řešila jedna problematika. Čili např. u jednoho stolu by bylo probíráno téma životní 

prostředí v obci, u druhého stolu kultura, u třetího stolu sport, u čtvrtého stolu služby a sociální zabezpečení občanů atd. Témata by byla vybírána samosprávou obce, a to dle 

aktuální potřeby. Občané by měli mít možnost vzájemně se střídat mezi stoly a pečlivě tak diskutovat o daných tématech. U každého stolu by měl sedět tzv. „správce“, jenž 

by měl zaznamenávat důležité body, které by vyplynuly z diskuzí. Tzv. „správce“ shrne důležité body, zaznamená je do protokolu a předá starostovi, který následně zahájí 

s občany o těchto bodech diskuzi. Zmíněná aktivita dopomůže nejen k utužení jednoty mezi občany a samosprávou, ale také k hlubšímu porozumění potřeb (zájmů) občanů. 

3.1.2 

Udržení podpory obcí při organizaci  

kulturních, sportovních a společenských akcí  

v obcích alespoň na stávající úrovni 

Vysoká vlastní 

Komentář: Jednotlivé obce se každoročně (spolu)podílí také na organizaci několika kulturních, sportovních či společenských akcí a tuto nezastupitelnou roli budou vykonávat 

i nadále. Při těchto akcích dochází ke komunikaci mezi samotnými občany, ale také mezi občany a vedením obcí, což přispívá dobrým mezilidským vztahům i rozvoji obcí. 

3.1.3 
Podpora spolkové činnosti na území obcí  

alespoň v současném rozsahu 
Vysoká vlastní 

Komentář: Jednotlivé obce budou podporovat činnost spolků a dobrovolných organizací působících v obcích. Podpora může být ve formě poskytnutí prostor a vybavení, 

finanční, propagační, organizační nebo poradenství. Obce také mohou poskytnout pomoc či podporu (ať už finanční či jinou) při vytvoření nebo opravách spolkového zázemí. 

3.1.4 Organizace anket a dotazníků pro občany Střední vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je zapojení občanů do chodu obcí a zjišťování jejich názorů na jednotlivé projektové záměry či témata prostřednictvím anket či dotazníkových 

šetření. Dotazníkové šetření či anketu je možné uspořádat na facebookových stránkách obce, na webových stránkách obce, příp. i v mobilní aplikaci či v papírové podobě 

(zejména pro starší občany). Výsledky anket či dotazníků mohou mj. pomoci předejít některým problémům, které se později mohou například při realizaci některého projektu 

objevit. Hlavní výhodou anket a dotazníků je však aktivizace občanů a zjišťování jejich názorů či poskytnutí zpětné vazby pro vedení obcí i v průběhu volebního období. 
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
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IMPLEMENTACE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE OBCÍ 

MIKROREGIONŮ HOLEŠOVSKO A ŽÍDELNÁ 

 

MANAGEMENT 

Tento koncepční dokument vznikl jako podpůrný nástroj pro rozhodování obecních samospráv 

a obou mikroregionů o podobě komunikace jednotlivých obcí a mikroregionů s občany. 

Veškerou zodpovědnost za využívání tohoto dokumentu, resp. naplňování jeho vize a cílů 

prostřednictvím konkrétních aktivit a projektů tedy nese právě samospráva, potažmo vedení 

mikroregionů. Ty by měl v této otázce úzce podporovat úřednický aparát těchto subjektů, který 

plní úkoly v samostatné působnosti stanovené samosprávou či vedením mikroregionu. Pro 

bezproblémové a online užívání dokumentu bude všem zájemcům k dispozici jeho elektronická 

verze publikovaná na oficiálních internetových stránkách zapojených obcí a obou 

mikroregionů. Další konkrétnější procesní a organizační postupy jako např. stanovení 

harmonogramu práce s dokumentem, zapojení vybraných pracovníků obcí či mikroregionů do 

implementace dokumentu apod. jsou plně v rukou vedení obcí a mikroregionů. 

 

MONITORING 

Nejjednodušším a nejprůkaznějším indikátorem implementace dokumentu bude počet skutečně 

zrealizovaných projektů obsažených v akčním plánu (viz. příloha) a jeho aktualizovaných 

verzích. Vedení obcí a mikroregionů bude o těchto výsledcích průběžně informovat na valných 

hromadách mikroregionů, případně na zasedáních zastupitelstev jednotlivých obcí 

a prostřednictvím svých informačních kanálů. 

 

AKTUALIZACE DOKUMENTU 

Navržený plán opatření a aktivit je koncipován jako dostatečně široký a komplexní. Program 

počítá s aktualizací zejména akčního plánu, a to zhruba 1x za rok či dva roky. Důvodem pro 

tento krok je jednak zaznamenání průběžné práce na jednotlivých projektech a jednak poměrně 

dlouhý časový horizont, ve kterém může vyvstat celá řada neočekávaných událostí či potřeb, 

žádajících si bezodkladný a aktivní přístup vedení jednotlivých obcí či mikroregionu. Nicméně 

tyto nově navržené projektové záměry reflektující aktuální potřeby by měly vždy vycházet z 

navržených cílů, opatření a aktivit, aby byl zachován koncepční přístup vedení obcí a 

mikroregionů k rozvoji jejich komunikace s občany. Za aktualizaci akčního plánu budou 

zodpovědní starostové či starostky obcí společně s předsedy obou mikroregionů, aktualizace se 

bude provádět buď formou dodatku nebo uvedením konkrétní změny/aktualizace přímo do 

dokumentu. 
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