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Webové stránky 

V případě webových stránek je kromě pravidelného a včasného zveřejňování informací klíčová 

jejich přehlednost, aby uživatel vždy našel to, co hledá, a to nejlépe co nejrychleji. Proto je 

důležité mít na webových stránkách přehledně udělané „menu“, které obsahuje různé kategorie 

a ty se pak následně dělí do podkategorií. V dnešní době je také klíčové, aby webové stránky 

měly svou mobilní verzi, která bude vytvořena přímo pro zobrazování na mobilu. Pro vzory 

v této oblasti ostatně není nutné chodit daleko. Velmi přehledné a hezké webové stránky má 

např. město Holešov nebo i přímo jedna zapojená obec v tomto projektu, konkrétně obec 

Přílepy. Viz ukázky níže.  

 

Obrázek 1: Menu na webových stránkách obce Přílepy 

 
Zdroj: Webové stránky obce Přílepy (www.prilepy.cz) 2022 

 

Obrázek 2: Menu a webové stránky obce Přílepy - mobilní verze 

 
Zdroj: Webové stránky obce Přílepy (www.prilepy.cz) 2022  

http://www.prilepy.cz/
http://www.prilepy.cz/


 

 

Obrázek 3: Webové stránky města Holešov – menu a průstřih z videa 

 
Zdroj: www.holesov.cz  

Holešovské webové stránky jsou pak poměrně unikátní nejen svou přehledností, ale také tím, 

že se na titulní straně webu zobrazuje hned pod nabídkou menu video, které postupně ukazuje 

nejvýznamnější holešovské památky (na obrázku výše se jedná o zámek). Zároveň je patrné, že 

webové stránky mají i některé pokročilé funkce, kdy je například možné se přes položku 

„Rezervace“ objednat na určité datum a čas třeba k vyřízení občanského či řidičského průkazu 

na městský úřad.  

  

http://www.holesov.cz/


 

 

Facebookové stránky 

Styl psaní příspěvků na Facebooku by měl být odlišný oproti tomu, jaký je na oficiálních 

webových stránkách, kam patří formální styl jazyka. Na Facebook patří více „odlehčený“ styl 

psaní, kde zároveň textovému obsahu rozhodně přispívá i využití emotikonů. Např. lze 

emotikony použít za účelem členění obsahu. Facebookové stránky lze rovněž využít pro přímou 

komunikaci s občany. Pro tento účel je doporučeno využít anket, případně tvořit příspěvky, 

které vybízejí k vyjadřovaní názorů. Samozřejmostí by pak měly být příspěvky určené k 

propagaci obecních či mikroregionálních eventů. Z dění v obci (např. kulturní či sportovní 

akce) by pak zpětně bylo dobré zveřejnit video (v odpovídající kvalitě) či fotografie. 

Jako vzor v této oblasti mohou posloužit např. stránky města Hustopeče či obce Ratiboř. 

 

Obrázek 4: Facebookové stránky města Hustopeče – pozvánka na kulturní akci 

 
Zdroj: Facebookové stránky města Hustopeče 

 

Na prvním obrázku je možné vidět příspěvek ve formě pozvánky na kulturní akci s názvem 

Slavnosti mandloní a vína. Přes název akce je možné se prokliknout přímo na facebookovou 

událost k této akci. V příspěvku nechybí emotikony a také pozvání na slavnost přímo ve formě 

videa. Kromě toho nechybí ani odkaz na oficiální webové stránky této kulturní akce.  

 

Na druhém příspěvku se z dané kulturní akce objevuje fotogalerie, město vyvolává interakci 

s občany a návštěvníky formulací „napište nám, jak se vám u nás líbilo a pošlete nám i nějaké 

fotky…“. Nechybí poděkování za účast, v příspěvku jsou opět použity emotikony a jsou 

označeny také spolupracující subjekty, které se na akci podílely či na ní vystupovaly.  



 

 

Obrázek 5: Facebookové stránky města Hustopeče – fotogalerie z kulturní akce 

 
Zdroj: Facebookové stránky města Hustopeče 

 

Obrázek 6: Facebookové stránky obce Ratiboř – kulturní akce 

 
Zdroj: Facebookové stránky obce Ratiboř 



 

 

Jiným dobrým příkladem příspěvku na facebookové stránce obce/města je z facebookové 

stránky obce Ratiboř, která prostřednictvím odkazu na své webové stránky zveřejňuje 

fotogalerii z uskutečněné obecní zabijačky. Na webu pak uživatel najde fotogalerii, krátký 

popis akce i video.  

V příspěvku, který akci předcházel, pak obec na svých facebookových stránkách občany 

a návštěvníky obce na tuto akci zvala. Jde vidět, že pro akci byla zpracována unikátní grafika. 

Pozvánka obsahuje klíčové informace jako název akce, datum, čas a místo konání velkým 

písmem, podrobnosti jsou uvedeny písmem menším. Zároveň jde dole vidět, že obec tento svůj 

příspěvek sdílela do facebookové události vytvořené přímo pro tuto akci.  

 
Obrázek 7: Facebookové stránky obce Ratiboř – pozvánka na akci 

 
Zdroj: Facebookové stránky obce Ratiboř 

 

 

 



 

 

Jiný typ příspěvku je pak možné vidět na obrázku 8, kde město Hustopeče informuje své občany 

o dění ve městě, konkrétně o stavebních úpravách, kdy byla prodejna potravin odstraněna a 

chystá se její nahrazení novým nákupním centrem. V příspěvku opět nechybí emotikony, 

zároveň jsou uživatelům k dispozici fotografie z daného místa. 

 

Obrázek 8: Facebookové stránky města Hustopeče – informace o dění ve městě 

 
Zdroj: Facebookové stránky města Hustopeče 

 

  



 

 

Instagram 

Pro Instagram platí v mnohém totéž, co pro Facebook. Snad s tou výjimkou, že Instagram je 

skutečně spíše pojímána jako „zážitková“ a mediální sociální síť, daleko méně jako síť 

informační. Inspirovat se obce Mikroregionů Holešovsko a Žídelná mohou opět ve městě 

Holešově, který za svou instagramovou stránku již obdržel i ocenění.  

Níže jsou přiloženy také dva příspěvky z profilu města Holešova. Na prvním město Holešov 

informuje občany, že je ve městě připraveno kluziště pro bruslení s informací, že se bruslí každý 

den a odkazem na webové stránky města, kde lze dohledat více informací. V příspěvku nechybí 

opět emotikony a ani hashtagy, které jsou pro Instagram typickým znakem. Totéž se týká 

druhého příspěvku se zobrazením nejhezčí památky města a přáním města svým občanům 

i návštěvníkům vše nejlepšího do dalšího kalendářního roku. 

 

Obrázek 9: Instagramový účet města Holešov – informace o dění ve městě 

 
Zdroj: Instagramový účet města Holešov 

 

Obrázek 10: Instagramový účet města Holešov – informace o dění ve městě 

 
Zdroj: Instagramový účet města Holešov 



 

 

Zpravodaj 

I v oblasti obecních/městských zpravodajů dochází v posledních letech k výrazným posunům. 

Zpravodaje se zdaleka již nevyskytují pouze v tištěné formě, naopak standardem bývá alespoň 

online forma v podobně PDF k tištěným zpravodajům. Některé obce pak již mají zpravodaj 

pouze v online verzi a nejnovějším trendem je pak vydávání zpravodaje pouze ve formě videa. 

Inspirací může být např. Velatický zpravodaj vydávaný právě online formou, přičemž Velatice 

jsou menší obcí, takže zpravodaj vychází vždy čtvrtletně.  

Obrázek 11: Velatický zpravodaj – druhá ukázka 

 
Zdroj: Obec Velatice (www.velatice.cz) 2019 

   

V případě video zpravodaje se pak lze inspirovat opět v obci Ratiboř, která jej už několik let 

vydává. Video je vždy k nalezení na webových a facebookových stránkách obce, a také na 

obecním Youtube kanálu. 

Obrázek 12: Facebookové stránky obce Ratiboř – videozpravodaj 

 
Zdroj: Facebookové stránky obce Ratiboř 

http://www.velatice.cz/


 

 

Jedním z nejlepších zpravodajů v rámci České republiky jsou pak Hrádecké noviny z obce 

Hrádek. Ty vycházejí jak v online, tak v papírové podobě. Noviny jsou krásně graficky 

zpracované a nabízí skutečně bohatý obsah. 

Obrázek 13: Hrádecké noviny – zpravodaj 

 
Zdroj: Webové stránky obce Hrádek 

 

 

 

 

  



 

 

Video(kanál), obecní TV 

Moderním trendem je pak také obecní videokanál či obecní TV, přičemž vytvořená videa se 

samozřejmě dají použít také v příspěvcích na Facebooku či Instagramu a rovněž se na ně dá 

odkázat na webových stránkách. Videokanál zpravidla spočívá ve vytvoření účtu na YouTube, 

v případě obecní TV (většinou spíše městské) se pak vytváří přímo webové stránky pro tuto 

televizi. U menších obcí, které jsou součástí tohoto projektu, by pak mohlo dávat smysl 

společné pořízení vybavení např. Mikroregionem s tím, že by odpovědná osoba uměla videa 

pro jednotlivé obce vytvářet. Nelze očekávat, že v každé obci bude existovat či fungovat osoba, 

která by toto měla na starosti. Zároveň by mohlo být přínosné navázat spolupráci s Holešov 

TV, která v tomto případě opět může sloužit jako vzor a příklad dobré praxe.  

Holešovská TV (www.holesovtv.cz) má na své titulní stránce úvodní video s názvem „Holešov, 

to je město měst“, ve kterém představuje město Holešov se záběry na jeho nejzajímavější 

památky. Toto propagační video bylo natočeno ke 700. výročí města a zazněla v něm píseň 

vytvořená přímo k tomuto videu a městu Holešov.  

Obrázek 14: Holešov TV – titulní strana webu 

 
Zdroj: Holešov TV (www.holesovtv.cz)  

 

Standardem pak je, že vždy po nějaké době je zveřejněno video, ve kterém je redaktorkou 

zpovídán buď starosta či místostarosta města, který komentuje aktuálně probíhající projekty 

nejčastěji stavebního rázu přímo v místech jejich realizace. Ve videích zodpovídají 

představitelé města i případné dotazy občanů, které se nejčastěji objevují na sociálních sítích 

města nebo které se v Holešově mezi obyvateli probírají. Videa mají kvalitní záběry, jsou dobře 

sestříhaná a obsahují nejdůležitější informace. 

Obrázek 15: Holešov TV – video o aktuálních projektech 

 
Zdroj: Holešov TV (www.holesovtv.cz)  

http://www.holesovtv.cz/
http://www.holesovtv.cz/
http://www.holesovtv.cz/

