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Abstrakt 

 

Předmětem této bakalářské práce na téma Komunikace města Mladá Boleslav v letech 

2009 – 2010 je analýza komunikačních aktivit statutárního města Mladé Boleslavi a to 

jak ve vztahu k obyvatelům, tedy v rámci města, tak ve vztahu ke svému okolí, tedy jak 

se snaţí přispět k rozvoji turistického ruchu. Cílem bylo zjistit, zda město vyuţívá 

nějakou kompaktní marketingovou strategii, a pokud ano, nakolik je efektivní. Rovněţ 

také objasnit problematiku spolupráce města a automobilky Škoda Auto a.s., která je 

významným faktorem ovlivňujícím běţný ţivot místních, ale jenţ má i nepopiratelný 

dopad na turismus v destinaci. Dále pak právě na základě analýzy současné situace, 

dosud pouţívaných propagačních materiálů a vyuţití jednotlivých komunikačních 

kanálů odhalit chyby a navrhnout doporučení pro moţnou efektivnější budoucí 

komunikační strategii Mladé Boleslavi, jakoţto destinace cestovního ruchu, a ţivého a 

přátelského místa k bydlení. 

 



   

Abstract 

 

The focus of this literary work is to analyze the communication activities of the 

corporate town of Mlada Boleslav in 2009 through 2010. The analysis will focus on the 

town and its affiliation with its surroundings, specifically the impact the town has on 

local tourism. The aim is to discover whether the town used a compact marketing 

strategy and its effectiveness. Furthermore, this work also attempts to clarify the issues 

involving the co-operation between the town and Skoda Auto a.s. The company has a 

strong impact on the life of local residence as well as on local tourism. As a result of my 

analysis, references to currently promotion materials, and the utilization of individual 

communication channels I will point out possible problematic areas. I will also provide 

possible improvements that can be made in order to establish a more effective future 

communication strategy of Mlada Boleslav as a positive tourism destination and a 

friendly neighborhood. 
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Úvod 
V úvodu své bakalářské práce bych chtěla zmínit, ţe jsem se rozhodla zabývat se 

problematikou marketingu města, protoţe mne obecně oblast cestovního ruchu zajímá, 

připadá mi atraktivní a ráda bych se v tomto oboru v budoucnu pohybovala. Kdyţ jsem 

se potom měla rozhodnout pro konkrétní téma, vybrala jsem si komunikaci Mladé 

Boleslavi, jelikoţ mám k tomuto městu osobní vztah. A protoţe jsem se v něm narodila 

a proţila tam dvacet let ţivota, vím, jak problematická je jeho komunikace. Došla jsem 

tedy k názoru, ţe pro mne samotnou bude poučné pročíst si a analyzovat aktivity města, 

jelikoţ o mnohých z nich, stejně tak jako mnoho dalších obyvatel, nemám ani tušení. 

 

V první kapitole své práce se pokouším stručně představit statutární město 

Mladou Boleslav, uvádím jeho hlavní charakteristiky, výčet atraktivit, které se v něm 

nacházejí, a jmenuji zásadní pravidelně konané akce. Vše se snaţím podpořit relevantní 

teorií získanou z odborné literatury týkající se marketingu cestovního ruchu, měst a 

obcí, pohostinství a sluţeb. 

 

Druhou kapitolu věnuji hlavně výčtu komunikačních kanálů, kterých město 

vyuţívá pro svou vnitřní komunikaci. S tím, ţe objasňuji výhody a nevýhody 

jednotlivých médií a popisuji, jakým způsobem s nimi konkrétně Mladá Boleslav 

nakládá. Dalo by se říci, ţe deskriptivně konstatuji fakta, aniţ bych se blíţe vyjadřovala 

k vhodnosti či nevhodnosti pouţívaných metod a technik. Tuto problematiku rozebírám 

aţ v poslední kapitole své práce, kde provádím analýzu SWOT, podrobuji současnou 

propagační činnost Mladé Boleslavi kritice, a snaţím se navrhnout moţnou budoucí 

efektivnější cestu. 

 

Třetí kapitola je zaměřena na outdoorovou prezentaci města, která je klíčová pro 

rozvoj cestovního ruchu, navázání výhodných partnerství s jinými subjekty na trhu, 

popřípadě napomáhá přílivu investic. Zajímá mne, jak taková propagace vypadá 

v případě Mladé Boleslavi, a jaká je role dvou konkrétních institucí, Magistrátu a 

Infocentra, v ní. 
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Ve čtvrté kapitole je rozebrána spolupráce města s automobilkou Škoda Auto 

a.s., která je natolik výrazným subjektem ovlivňujícím tolik oblastí ţivota ve městě i 

příliv turistů, ţe nelze toto téma opomenout. Snaţím se zjistit, do čeho všeho je firma 

zapojena, a jakým způsobem z toho město profituje. 

 

Cílem mé práce je zanalyzovat současné komunikační aktivity města Mladé 

Boleslavi a na základě toho poté vypracovat doporučení pro jejich zefektivnění. 

Konkrétně tak činím kvalitativní analýzou veřejně dostupných propagačních materiálů, 

tiskovin, internetových stránek apod., dále pak stručnou SWOT analýzou, která mi 

pomáhá uvědomit si současný stav.  Tímto způsobem zjištěná tvrzení kriticky 

zhodnocuji na základě teoretických poznatků z literatury a navrhuji některá zlepšení pro 

moţný budoucí vývoj komunikační strategie. Pouze z důvodu větší přehlednosti do páté 

kapitoly, zabývající se právě mými doporučeními, přidávám některé další podkapitoly, 

které nejsou uvedeny v tezi. 
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1. Profil města Mladá Boleslav 

V oblasti marketingu cestovního ruchu je destinace brána jako produkt určený 

k propagaci. Samozřejmě je ale nutné brát v úvahu, ţe se nejedná o klasický hmotný 

výrobek, nýbrţ o produkt značně specifický, který ještě navíc nabízíme v rámci 

průmyslu cestovního ruchu, jenţ se rovněţ vyznačuje řadou odlišností, coţ je nezbytné 

zohlednit při tvorbě marketingové strategie. „Podle Moniky Palatkové se destinace, ať 

uţ v národním, regionálním nebo místním pojetí, stává produktem s vlastním 

marketingovým mixem, značkou a umístěním na trhu.“
1
 Předmětem mé práce sice není 

popisovat odlišnosti trhu, přesto pro pochopení komunikace města jsou základní 

informace týkající se této problematiky důleţité. 

  

Čím je tedy cestovní ruch výjimečný? Například svou výraznou závislostí na 

geografické poloze a prostředí, sezónnosti, vývoji současného trendu, tradici, či 

dostatku volného času, který je jedním ze základních předpokladů pro rozvoj cestování. 

Produkt cestovního ruchu nelze vyrábět do zásoby, neboť cílí na uspokojování 

konkrétních potřeb cílové skupiny, coţ se děje zboţím a sluţbami z různých odvětví, 

které jsou tím pádem vnímány jako komplex sluţeb. Zde se dostávám k faktu, ţe 

podstatné místo v cestovním ruchu zaujímají sluţby, které jsou charakteristické těmito 

vlastnostmi: 

 

1. Nehmatatelnost (intangibility) – sluţby jsou ve své podstatě nehmatatelné 

2. Proměnlivost (inconsistency) – proces poskytování sluţeb závisí na lidech, coţ 

znamená, ţe jsou subjektivní a nelze je standardizovat 

3. Nedělitelnost (inseparability) – poskytování a spotřeba sluţeb je spjata s místem 

a časem poskytování a je vázána na přítomnost zákazníka 

4. Pomíjivost (inventory) – sluţby nelze skladovat.
2
 

 

                                                
1 Palatková, Monika: Marketing strategie destinace cestovního ruchu. Praha, Grada 2006, s. 11 
2 Királ’ová, Alţběta: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha,  2003, s. 14 
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„Destinace cestovního ruchu je podle WTO (Worl Tourism Organization) 

definována jako místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a sluţbami 

cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro svou 

návštěvu, a které poskytovatelé přinášejí na trh.“
3
 Podle této definice je zřejmé, ţe jedna 

z moţných typologizací destinací je podle hlavní atraktivity, kterou nabízí. Z tohoto 

úhlu pohledu je Mladá Boleslav typem městským. A stejně tak jako kaţdá destinace 

s ambicemi uspět na trhu by se měla orientovat na šest charakteristických komponentů, 

takzvaných „šest A“: 

 

1. Attractions – primární nabídka cestovního ruchu, která mnoţstvím, kvalitou a 

atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturně-historický potenciál) 

2. Accessibility and ancillary services – všeobecná infrastruktura, která umoţňuje 

přístup do destinace, pohyb za atraktivitami destinace, patří sem také sluţby 

vyuţívané především místními obyvateli (telekomunikační, zdravotnické, 

bankovní, poštovní apod.) 

3. Amenities – suprastruktura a infrastruktura cestovního ruchu, které umoţňují 

pobyt v destinaci a vyuţití jejích atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovně-

rekreační, kulturně-společenská a jiná zařízení) 

4. Available packages – připravené produktové balíčky 

5. Activities – rozmanité aktivity.
4
 

 

Jedna z hlavních sloţitostí propagace destinace cestovního ruchu tkví v tom, ţe je 

nabízena jako celkový balíček sloţený z výše zmíněných částí, nad kterými však 

organizace pověřené marketingem destinace nemají přímou kontrolu, protoţe logicky 

tyto komponenty nejsou pod správou jedné organizace a uţ vůbec ne osoby. 

 

                                                
3 World Tourism Organization UNWTO [online]. 2011 [cit. 2011-03-10]. Dostupné z WWW: 

<http://unwto.org/>. 
4 Királ’ová, Alţběta: Marketing destinace cestovního ruchu. Praha, Ekopress 2003, s. 16 
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Naopak za výhodné lze povaţovat, ţe produkt v podobě destinace cestovního ruchu 

lze nabídnout současně více cílovým skupinám v různých segmentech trhu podle toho, 

jak destinaci definujeme, které z jejích kvalit pro daný segment zdůrazníme. Tento jev 

je nazýván „multiprodejnost destinace“.
5
 Samozřejmě veškeré profilování destinace je 

značnou měrou omezeno moţnostmi nabídky atraktivit, kterými oplývá. 

 

1.1. Turistické atraktivity 

„Atraktivity destinace představují podstatu destinace a hlavní motivační stimul 

návštěvnosti destinace.“
6
 Přítomnost významných či neobvyklých atraktivit v destinaci 

logicky dosti zvyšuje její konkurenceschopnost na trhu a zvyšuje šance na úspěšnost 

přilákání potencionálních návštěvníků či na návrat těch stávajících. 

 

Typologií atraktivit se ve své knize zabývají autoři Susan Horner a John 

Swarbrooke, kde je rozdělují následovně: 

 

1. Přírodní prvky krajiny, například pláţe, jeskyně, lesy a řeky 

2. Člověkem vytvořené artefakty, které původně neslouţily jako návštěvnické 

atraktivity, ale nyní alespoň zčásti slouţí, například katedrály, hrady a zámky 

3. Člověkem vytvořené artefakty, které byly vytvořeny speciálně jako návštěvnické 

atraktivity, například zábavní parky 

4. Speciální události a festivaly, které nemají fyzický ani trvalý charakter, ale 

v konkrétní době přitahují návštěvníky k určitým lokalitám, například tradiční 

pašijové hry v Oberammergau nebo různé modernější akce vytvořené za účelem 

přilákání turistů do míst, která by jinak nenavštívili.
7
 

 

                                                
5 Zpracováno dle: Palatková, Monika: Marketing strategie destinace cestovního ruchu. Praha, Grada 2006 
6 Palatková, Monika: Marketing strategie destinace cestovního ruchu. Praha, Grada 2006, s. 16 
7 Horner, Susan; Swarbrooke, John: Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha, 

Grada 2003, s. 273 
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Ve městě Mladá Boleslav, popřípadě v jeho bezprostředním okolí, je moţné nalézt 

atraktivity všech čtyř výše zmíněných typů. 

 

1. Přírodní prvky: 

- Lesopark Štěpánka 

- Národní přírodní památka Radouč 

 

2. Člověkem vytvořené artefakty, které původně neslouţily jako návštěvnické 

atraktivity, ale nyní alespoň zčásti slouţí: 

- Hrad, který je zároveň sídlem Muzea Mladoboleslavska 

- Palác Templ 

- Sbor českých bratří 

- Stará radnice 

- Zřícenina hradu Michalovická putna 

- Ţidovský hřbitov 

- Čtvrť Karmel 

 

3. Člověkem vytvořené artefakty, které byly vytvořeny speciálně jako návštěvnické 

atraktivity: 

- Městské divadlo 

- Škoda Auto Muzeum 

- Fotbalový a atletický stadion 

- Zimní stadion 

- Nákupní centra Bondy a Olympia 

- Areál koupaliště 
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1.2. Hlavní akce a události 

Čtvrtým typem atraktivit jsou speciální události a festivaly, které si dovoluji oddělit 

do zvláštní podkapitoly a to z toho důvodu, ţe se domnívám, ţe se předešlým třem 

kategoriím trochu vymykají. Jedná se totiţ o akce, které lze uspořádat podle 

momentálních potřeb města, lze jimi reagovat poměrně rychle na poţadavky měšťanů či 

návštěvníků, jsou pruţné jak náplní, tak v čase i místě konání. Ozvláštňují běţný ţivot a 

zároveň poskytují účinné lákadlo pro turisty. Při jejich vymýšlení a následné přípravě je 

ponechán velký prostor kreativitě a zapojení dobrovolníků, coţ se dá poměrně dobře 

vyuţít v propagaci aktivního zapojování obyvatel do dění ve městě. 

 

4. Speciální události a festivaly: 

- Reprezentační ples města 

- Jarní jazzové dny 

- Mladoboleslavská padesátka 

- Svatojiřské harcování 

- Muzejní noc 

- Noc kostelů 

- Dobový letecký den 

- Středověký jarmark 

- Staročeský jarmark 

- Rally Bohemia 

- Léto na dlani 

- Festival na kopečku 

- Festival evropských filmových úsměvů 

- Interdog Bohemia 

- Slunce svítí všem 

- Svatováclavská jízda 

- Dětská nota 

- Salon mladoboleslavských výtvarníků 

- Advent v Mladé Boleslavi 
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1.3. Shrnutí 

Mladá Boleslav má poměrně problém s jasným profilem města. Na jednu stranu 

se snaţí upoutávat na své historické kořeny a významné starobylé památky, s nimiţ také 

spojuje některé ze svých festivalů jako například historické jarmarky. Na straně druhé je 

výrazným centrem automobilového průmyslu, z čehoţ se snaţí těţit s pomocí Škoda 

Auto Muzea a akcemi spojenými s automobilismem jako je třeba Svatováclavská jízda 

nebo Rallye Bohemia. Jak bylo zmíněno výše, produkt destinace cestovního ruchu lze 

vyprofilovat podle potřeb cílového segmentu trhu. Otázkou je, do jaké míry si je město 

Mladá Boleslav vědomo, na koho se snaţí svými bipolárními profily cílit, a zda se mu 

daří zasahovat poţadované cílové skupiny? Zkrátka jak moc nebo málo je jeho 

komunikace efektivní, coţ je ostatně předmětem této práce. 
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2. Vnitřní komunikace města 
 „Město funguje jako systém vzájemně propojených, diferencovaných aktivit, 

které v něm probíhají, a mělo by být, obrazně řečeno, chápáno jako jedna velká „firma“, 

nabízející obrovské mnoţství produktů (bydlení, pracovní příleţitosti, dopravu, 

vzdělání, zdravotní péči a mnohé další). Marketing území, který nabízí postupy a 

nástroje pro zabezpečení komplexního rozvoje tohoto území se zaměřuje na dvě oblasti: 

 

1. Prezentaci obce, města či regionu jejich širšímu okolí (turistům, investorům, 

imigrantům a dalším klíčovým veřejnostem – stakeholders), 

 

2. Koordinaci zájmů a činností domácích obyvatel, podnikatelů, institucí a firem 

v rámci tohoto území.“
8
 

 

 Jak uţ název kapitoly napovídá, na tomto místě se zaměřím na bod druhý, tedy 

na komunikaci v rámci města. Je zcela logické, ţe nebude-li fungovat komunikace a 

informovanost na základní úrovni (tím je myšlena vnitřní komunikace města se svými 

obyvateli), není moţné rozvíjet efektivní komunikaci dalších úrovní (jako je prezentace 

města navenek, ať uţ v mezích republiky, Evropy, potaţmo v celosvětovém měřítku). 

 

 Dobrá orientace obyvatel města v otázkách kultury, administrativy, dopravy a 

ostatních záleţitostech místa, kde bydlí, je zcela zásadní pro dobrou image obce. Pokud 

se totiţ její občané cítí dostatečně vtaţeni do dění a chodu, mohou ji rovněţ lépe 

propagovat a vytvořit takzvaně „tourist-friendly“ prostředí, kde díky tomu, ţe sami o 

svém městě mnoho vědí, cítí se v něm dobře, navštěvují atraktivity a účastní se městem 

pořádaných akcí, mohou turistům dobře poradit na základě vlastních zkušeností, coţ je 

samozřejmě tou nejlepší moţnou reklamou. 

 

  

                                                
8 Foret, Miroslav; Foretová, Věra: Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha, Grada 2001, s. 145 
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Důleţité proto je, aby správa města věnovala systematickou pozornost 

komunikaci s občany. Jedná se samozřejmě o dlouhodobý strategický proces, který 

nevzniká ze dne na den, a je třeba ho neustále přiţivovat, rozvíjet a inovovat. Avšak 

zároveň drţet se jakési konzistentní zaběhnuté formy, kterou cílová skupina důvěrně 

zná, a nemá tedy problém s její identifikací. Stejně tak jako existují firemní barvy a 

jednotné manuály pro tvorbu propagačních materiálů, i komunikační aktivity města by 

měly být ucelené a na první pohled rozpoznatelné od změti ostatních reklamních 

materiálů, kterými jsou lidé denně zahlcováni. Je dobré, nahlíţí-li radnice na občany 

jakoţto na zákazníky, kterým se snaţí poskytnout co moţná nejlepší sluţby. 

 

2.1. Komunikační kanály 

 Určité informace patří k určitému komunikačnímu nástroji a radnice si musí být 

vědoma, koho míní touto konkrétní informací oslovit a v jakých konkrétních 

podmínkách se adresát nachází.
9
 Podle toho volí komunikační kanály, kterými 

k místním promlouvá. V marketingové terminologii se pro označení souboru zvolených 

komunikačních nástrojů a kanálů pouţívá výraz „komunikační mix“, který je jednou ze 

součástí obsáhlejšího mixu marketingového, coţ je „soubor taktických marketingových 

nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umoţňují 

upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“
10

 

 

  

                                                
9 Zpracováno dle: Foret, Miroslav; Foretová, Věra: Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha, Grada 2001 
10 Kotler, Philip; Armstrong Gary: Marketing. Praha, Grada 2004, s. 105 
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Komunikační kanály lze rozdělit do dvou skupin: 

1. Kanály osobní komunikace: 

- Zahrnují dvě (nebo více) osoby, které komunikují tváří v tvář, stylem 

přednášky, po telefonu nebo prostřednictvím emailu. Instant messaging a 

nezávislé webové stránky, které shromaţdují názory spotřebitelů, patří 

k dalším prostředkům, jejichţ význam v posledních letech vzrůstá. 

- Odvozují svoji účinnost z individualizované prezentace a zpětné vazby. 

- Je moţné je dále rozlišit na kanály: 

o Poradenské (prodejní agenti) 

o Expertní (nezávislí experti) 

o Společenské (rodina, přátelé, sousedé, kolegové) 

- Ústní doporučení jedné osoby ovlivní v průměru nákupní chování dvou 

jiných lidí. Na internetu stoupá okruh ovlivněných lidí na osm. Takţe word 

of web se přidává k word of mouth jako důleţitý vliv na rozhodování. 

 

2. Neosobní komunikační kanály: 

- Jedná se o komunikování zaměřené na více neţ jednu osobu. 

- Do této podskupiny se řadí: 

o Média 

o Podpora prodeje 

o Události a záţitky 

o Public relations
11

 

 

 Kaţdý typ komunikace je něčím specifický, má své klady i zápory, proto je 

velice důleţité zabývat se optimálním výběrem kanálů komunikace, který zajistí, co 

moţná nejširší zásah cílové skupiny. Přitom je nutné přemýšlet nad tím, jakou informaci 

hodláme publiku nabídnout, jelikoţ pro různá sdělení jsou logicky vhodná jiná 

zprostředkování. Tuto problematiku budu blíţe rozebírat v následujících podkapitolách 

u jednotlivých konkrétních typů kanálů, které ve své komunikaci vyuţívá město Mladá 

Boleslav. 

 

                                                
11 Zpracováno dle: Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane: Marketing management. Praha, Grada 2007 
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2.1.1. Televize 

Vlastnictví televize je v dnešní době samozřejmostí. Podle Českého statistického 

úřadu připadalo v roce 2009 na 100 domácností 132 televizorů.
12

 Z toho vyplývá, ţe 

není neobvyklé mít v rámci jedné domácnosti moţnost sledovat více neţ jednu televizi. 

 

Toto zjištění jasně potvrzuje fakt, ţe televize je médium poskytující vysoký 

zásah a rychlé budování pokrytí cílové skupiny. Veřejnoprávní i soukromé televizní 

stanice mající celostátní záběr samozřejmě nabízejí pokrytí celoplošné. Jsou tedy 

vhodné zejména pro větší národní a mezinárodní firmy operující na celém území ČR. U 

regionálních TV stanic je situace jiná, pokrývají logicky pouze region, který je středem 

jejich zájmu, tím ovšem nabízejí výhodu cílení na specifičtější cílovou skupinu. Jsou 

tedy vhodné zejména pro místní firmy a podnikatele. Další z výhod televizní 

komunikace je audiovizuální efekt. Díky moţnosti spojení obrazu a zvuku jsou televizní 

kampaně či přenosy názorné a snadno zapamatovatelné, coţ jsou důvody, které vedou 

k častému vyuţívání TV pro imageové kampaně. Pro marketéry jsou velice důleţité 

výzkumy sledovanosti, které poskytují detailní informace o tom, kolik lidí jednotlivé 

pořady sleduje, a jaké jsou jejich charakteristiky. Podle toho, zda odpovídá divácké 

publikum daného pořadu jejich cílové skupině, potom nakupují vysílací čas a vybírají 

umístění reklamního spotu. 

 

Stejně tak jako má komunikace pomocí televize nespornou řadu výhod, oplývá i 

několika nevýhodami. Jsou to například vysoké vstupní náklady a vysoké náklady na 

produkci. Vymyšlení a následná realizace televizního spotu, má-li za něco stát, je drahá 

záleţitost, o nákupu vysílacího času nemluvě. Plus televizor jako takový má tu 

vlastnost, ţe se dá velice snadno jedním stiskem tlačítka vypnout. A není nikdo, kdo by 

byl schopen zaručit, ţe se divák nerozhodne učinit tak právě před odvysíláním 

reklamního spotu pro něj určeného. 

 

                                                
12 Zpracováno dle: Český statistický úřad [online]. 2010-08-11 [cit. 2011-04-02]. Vybavenost domácností 

počítačem a vybranou spotřební elektronikou. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_vybavenost_domacnosti_pocitacem_a_vybranou_spotrebni_elek

tronikou>. 
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2.1.1.1. TV MB 

Boleslavská televize je síť místního zpravodajství, která si klade za cíl přinášet 

obrazové zpravodajství z Mladé Boleslavi a okolí obyvatelům, kteří zde ţijí. 

Zpravodajství je poskytováno prostřednictvím stále se rozšiřující sítě lokálního 

mikrovlnného televizního vysílání podpořeného internetovým portálem. 

 

TV MB přináší aktuální informace o dění v regionu ze všech oblastí 

kaţdodenního ţivota, ať uţ jde o komunální politiku, ţivotní prostředí, dopravu, kulturu 

nebo sport. Důleţitým prvkem je, ţe se snaţí reagovat i na to, co trápí samotné občany, 

kteří mají moţnost zavolat či napsat, a přimět tak štáb k zahájení zpravodajské práce na 

nabídnuté téma. Unikátním propojením internetu a obrazového zpravodajství mají 

obyvatelé moţnost neformálně komunikovat se svými volenými zástupci a vyjadřovat 

se k dění v místě svého bydliště.
13

 Udrţování oboustranné komunikace je pro 

zastupitele města velice výhodným a chytrým marketingovým tahem. Obyvatelům 

města je totiţ nabídnut pocit, ţe jsou součástí rozhodování, ţe mají schopnost něco 

ovlivnit, mohou se vyjádřit. A přitom jsou to právě zastupitelé města, kteří nastolují 

agendu.
14

 Vyuţití televizního vysílání pro přenosy z tiskových konferencí a zasedání 

města je rovněţ výhodné v tom, ţe nabízí jasnou personalizaci. Obyvatelé jsou schopni 

spojit si jména a názory politiků s jejich tvářemi, přestávají pro ně být anonymními 

osobami, které řídí osud města, coţ je ostatně od vzniku televize hlavním trendem 

politické komunikace. Strana, politik, musí mít tvář. Veškeré myšlenky, politický 

program apod. vnímají lidé více, prezentuje-li jim je známá osoba, se kterou mají 

tendenci se ztotoţňovat.
15

 Boleslavská televize se díky tomu stává partnerem pro orgány 

místní samosprávy a pro státní instituce ve všech místech svého působení. Poskytuje 

objektivní informace o práci zastupitelstev, o nabídce volných pracovních míst, 

spolupracuje se všemi sloţkami integrovaného záchranného systému. Vyuţívá při tom 

všech výhod interaktivní komunikace s obyvateli.
16

 

 

                                                
13 Zpracováno dle: Boleslavská televize [online]. c2010 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.tvmb.cz/>. 
14 „Agenda setting = Teorie nastolování agendy se zabývá problémem, jak se témata veřejného diskurzu 

stávají důleţitými. Především se věnuje vztahu masových médií, politického aparátu a veřejnosti.“ 

(Kalvas, František: Nastolování agendy. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 13) 
15 Zpracováno dle: Street, John: Mass Media, Politics and Democracy. New York, Palgrave, 2001  
16 Zpracováno dle: Boleslavská televize [online]. c2010 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.tvmb.cz/>. 
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Jako jedna z výhod televizní komunikace je uvedena existence detailních 

výzkumů sledovanosti. Co se tohoto týče, u regionální televize v Mladé Boleslavi, můţe 

se jednat o trošku problematickou záleţitost, neboť je často sledována během čekání na 

úřadech, v pojišťovnách, popřípadě u lékaře, není proto moţné změřit sledovanost úplně 

přesně. Přesto právě tato strategie zaručuje vyšší sledovanost. 

 

Svou celoroční zpravodajskou činnost navíc TV MB zuţitkuje v propagaci města 

v podobě dokumentárního DVD „Proměny Mladé Boleslavi“, které je zdarma 

distribuováno do poštovních schránek obyvatel. (Viz Příloha č. 1) 

 

2.1.2. Tisk 

Tištěná média lze rozdělit na noviny a časopisy. Kaţdý z těchto formátů má svá 

pro a proti, co se moţností komunikace a propagace týče. 

 

Noviny jsou obecně povaţovány za médium s jistým puncem důvěryhodnosti. 

Přestoţe uţ i mezi novinovými tituly se objevují bulvární plátky, a některé seriózní 

deníky začínají k částečné bulvarizaci inklinovat, stále ještě jsou noviny povaţovány za 

relativně dobrý zdroj informací. Coţ naznačuje jednu z výhod tohoto typu komunikace, 

a totiţ ţe působí věrohodně. Z údajů výzkumu odhadu čtenosti tisku Media projekt 

navíc vychází tisk jako mediatyp nejvyššího dosahu: Celkový dosah tiskových médií je 

vyšší neţ dosah televizí. Celkový dosah deníku včetně jejich suplementů na jedno 

vydání je 70 % populace. Ještě vyšší je celkový dosah, který činí 79 % populace. Proti 

tomu celkový dosah všech televizních programů od terestriálních po kabelové a satelitní 

programy je v době nejvyšší sledovanosti 71 % populace. Dosah rozhlasu v době 

nejvyšší poslechovosti nepřekračuje ani 1/3 populace.
17

 Jelikoţ deníky vycházejí, jak uţ 

název napovídá, kaţdý den, je jejich nesporným plusem časová flexibilita umoţňující 

rychlou reakci například v době krize, při změně poptávky apod. Naopak za nevýhodu 

je u nich povaţována hlavně velmi krátká doba působení sdělení. Časopisy nabízejí 

oproti novinám jednu výhodu, a tou je lepší kvalita tisku, která dává prostor větší 

kreativitě, barevnosti, názornosti. 

 

                                                
17 Zpracováno dle: Unie vydavatelů [online]. c2004 [cit. 2011-04-05]. Ročenka Unie vydavatelů: Čtenost 

tisku. Dostupné z WWW: <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=ctenost>. 
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Novinám a časopisům jsou společné plusy v podobě moţnosti detailního sdělení, 

výběru sekce, coţ ještě více zpřesňuje zacílení. Další významná vlastnost oběma typům 

tisku společná je mobilita. Noviny a časopisy je moţné přenášet, půjčovat, často bývají 

k dispozici k přečtení v kavárnách, restauracích, čekárnách, salonech krásy, takţe si je 

bezděčně přečte mnohem větší počet lidí neţ je faktický počet kupujících. 

 

2.1.2.1. Boleslavský deník 

Boleslavský deník vychází šestkrát týdně od roku 1993. V pravidelném rozsahu 

16 aţ 32 stran přináší svým čtenářům aktuální zpravodajství nejen ze světa a z Čech, ale 

především z jejich okresu a jeho nebliţšího okolí. Obsahuje i speciálně zaměřené 

přílohy. Boleslavský deník spadá pod vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 

(VLP), jeţ v České republice vydává devadesát čtyři regionálních titulů, z 

toho 71 regionálních deníků, 23 týdeníků, a patří německému koncernu Verlagsgruppe 

Passau.
18

 

 

K propagaci města jsou vyuţívány především sekce „Zpravodajství“ a „Kultura“ 

v regionální části novin. Šikovnou spoluprací s redakcí novin lze tohoto prostoru vyuţít 

k informování širší čtenářské obce a tlumit dopady případných negativních zpráv, které 

jsou rovněţ náplní tohoto média, které je na městě nezávislé. (Viz Příloha č. 2) 

 

2.1.2.2. Boleslavan  

Jedná se o měsíčník vydávaný městem, jehoţ redakce sídlí přímo na Magistrátu 

města. Tištěná verze Boleslavanu vychází 11krát ročně v nákladu 21.500 kusů a je 

distribuována do domácností a institucí na celém území statutárního města Mladá 

Boleslav. Boleslavan zároveň vychází v elektronické podobě na webu města.
19

 

 

                                                
18 Zpracováno dle: Vltava-Labe-Press, a.s. [online]. c2000 [cit. 2011-04-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.vlp.cz/>. 
19 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-05]. 

Boleslavan: Město Mladá Boleslav. Dostupné z WWW: <http://www.mb-net.cz/?page=cz,boleslavan>. 



   

 

18 

  

Přestoţe Boleslavan působí jako noviny, tedy mohl by vzbudit dojem 

objektivního zpravodajství, jedná se v podstatě o čistě propagační materiál, jelikoţ jde o 

médium vydávané přímo Magistrátem města. Coţ je ovšem stoprocentně přiznáno 

podnázvem „Měsíčník statutárního města Mladá Boleslav“ a znakem města na přední 

straně, tím pádem naprosto v pořádku, protoţe vydávání městských novin je zcela 

běţnou sloţkou komunikace v rámci marketingové strategie měst a obcí. Město ho 

pouţívá k informování občanů o úspěších akcí městem pořádaných, o inovacích, 

investicích a krocích Magistrátu, které zde má prostor srozumitelně vysvětlit a obhájit. 

Jak uţ bylo zmíněno výše, Boleslavan je distribuován v tištěné podobě a navíc je 

dostupný na webových stránkách města, coţ zaručuje jeho velmi dobrou dostupnost 

kaţdému, kdo o jeho přečtení stojí. (Viz Příloha č. 3) 

 

2.1.2.3. MB noviny 

MB noviny se profilují spíše jako on-line zpravodajský portál pro 

Mladoboleslavsko 24 hodin denně. Tedy důleţitější jsou ve své internetové podobě na 

webové adrese MBnoviny.cz, neţ ve své tištěné verzi, která vychází jako týdeník kaţdý 

pátek.
20

 

 

V tištěné verzi MB novin vedení města pravidelně vyuţívá vloţenou 

oboustrannou inzertní stranu, kde uveřejňuje novinky a pozitivní informace týkající se 

aktivit Magistrátu pro zlepšení ţivota ve městě. V období voleb rovněţ vyuţívá tento 

prostor k propagaci svých politických kandidátů. (Viz Příloha č. 4) 

 

                                                
20 Zpracováno dle: MBnoviny- víme, co se na Mladoboleslavsku děje [online]. c2010 [cit. 2011-04-06]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mbnoviny.cz/>. 
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2.1.2.4. Ventil 

Ventil je médium vycházející v tištěné podobě jednou za 14 dní v nákladu 15 

tisíc kusů, které nabízí odlehčené zpravodajství bulvárního charakteru. Coţ znamená, ţe 

se vyznačuje palcovými titulky, barevností a mnoţstvím fotografií dokreslujících 

informace z mladoboleslavské politiky, kriminální případy, společenské dění, problémy, 

které trápí obyvatele města, zajímavosti z kultury, a pochopitelně i zprávy ze sportu a 

jeho zákulisí. Kaţdé vydání je zdarma k dostání na vybraných místech Mladé Boleslavi, 

jako například v Kulturním domě, restauracích, kavárnách či v den vydání nového čísla 

od distributorů v ulicích. Neoddělitelnou součástí je i volně přístupné bezplatné 

internetové vydání na stránkách www.mujventil.cz.
21

 

 

Ventil se tedy snaţí před veřejností profilovat jako senzacechtivé bulvární 

médium, které informuje převáţně o skandálech, kriminálních činech apod. Samotný 

fakt, ţe se jedná o bezplatně distribuovaný plátek, nabízí otázku, kdo je jeho 

sponzorem? Jde o jednu ze silných levicově orientovaných politických stran, která se 

snaţí jeho prostřednictvím ovlivňovat cílovou skupinu voličů především niţší střední 

třídy a to hlavně v předvolebním období. O objektivním zpravodajství, které by 

napomáhalo dobrému jménu města, a zlepšovalo jeho image, tedy nemůţe být řeč. 

Ventil je silně zpolitizovaný tendenční bulvár. Přesto však je důleţité udrţovat dobré 

vztahy i s médiem tohoto typu, které jakoţto prostředek informování veřejnosti, můţe 

případně obraz města v očích jeho obyvatel degradovat, čemuţ je zapotřebí předcházet. 

(Viz Příloha č. 5) 

 

                                                
21 Zpracováno dle: Můj Ventil- Noviny z Mladoboleslavska [online]. c2009 [cit. 2011-04-06]. Dostupné z 

WWW: <http://www.mujventil.cz/>. 
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2.1.2.5. Informační letáky a další materiály Infocentra 

Zásadním problémem propagačních materiálů, které jsou k dispozici 

v Informačním centru v Mladé Boleslavi je nejednotnost vizuálů, a tedy nejasnost jejich 

původu. Pro kaţdou komunikaci, jeţ má být efektivní, je nezbytně důleţitá jasně 

definovaná, konzistentní forma. Kaţdému musí být ihned jasné, kdo daný materiál 

vydává, a tedy kdo se k němu jeho prostřednictvím snaţí promlouvat. Kromě série 

letáků propagujících jednotlivé atraktivity Mladé Boleslavi, které jsou vizuálně 

sjednoceny společným logem auta Vojty, který jednotlivé památky doporučuje, a je tedy 

náznakem jakési promyšlené strategie prezentující Mladou Boleslav jako město 

automobilů, jsou materiály víceméně různorodé, bez větších souvislostí a návaznosti na 

sebe navzájem. (Viz Příloha č. 6) 

 

2.1.3. Outdoor 

Outdoorová komunikace je něco, čemu je vystaven kaţdý člověk, který během 

dne opustí svůj domov. Během svého běţného produktivního dne, kdy jde do 

zaměstnání, na oběd, na nákup, ven s přáteli, sportovat, neustále naráţí na billboardy, 

megaboardy, plakáty, citylighty, polepy dopravních prostředků a všemoţné jiné formy 

venkovní reklamy. 

 

Mezi přednostní výhody outdooru patří dobrá moţnost regionálního zacílení, 

popřípadě umístění v blízkosti místa prodeje/ konání akce apod. Pokrytí cílové skupiny 

je budováno poměrně rychle, jelikoţ venkovní reklamu nelze vypnout, coţ znamená, ţe 

ji nelze minout. V podstatě, i kdyţ člověk nechce, popřípadě si to neuvědomuje, je jí 

ovlivněn. 

 

Na druhou stranu důsledkem přesycenosti veřejného prostoru je relativně málo 

zapamatovatelná. Její formát omezuje rozsah sdělení, který je limitován na malý počet 

slov. A samozřejmě jelikoţ je outdoorová komunikace volně zasazena do prostoru, 

ohroţují ji vlivy počasí, vandalismus atd. 
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V Mladé Boleslavi se vyuţívá především plakátů, které jsou umisťovány na 

předem definované plakátovací plochy. Pravidelným formátem je hlavně program 

kulturních akcí na příslušný měsíc, a potom dle potřeby bývají dotvářeny plakáty na 

jednotlivé akce. Rozmístění plakátovacích ploch je však ve městě velice problematické. 

Jedná se o místa se špatnou viditelností, kterých navíc není dostatečný počet. Naprosto 

tristní mi z marketingového pohledu připadá stálé vyuţívání vitrín a nástěnek, jichţ 

vyuţívá jak Kultura města Mladá Boleslav, tak Městské Divadlo, a stejně tak 

Infocentrum. Jedná se o velmi nevhodný a zastaralý způsob informování o dění ve 

městě, který nemá, ani v nejmenším, šanci zasáhnout poţadovanou cílovou skupinu, a to 

kvůli nedostatečné kreativitě i nestrategické poloze v rámci města. (Viz Příloha č. 7) 

 

2.1.4. Rozhlas 

Rozhlasový přijímač taktéţ tvoří běţnou součást domácností, nehledě na to, ţe 

podstatné mnoţství lidí navíc poslouchá rádio při cestování autem. Průměrná doba 

poslechu rádia činí 2,5 aţ 3 hodiny. Problematické ovšem je, ţe je často vyuţíváno 

jakoţto kulisa, tedy vnímání obsahu vysílání není optimální. Jako další nevýhoda můţe 

být vnímána absence vizuálního prvku, která způsobuje niţší zapamatovatelnost sdělení, 

a do značné míry omezuje moţnou mediální kreativitu. 

 

Naopak výhodami vyuţití rozhlasové komunikace jsou jednak niţší vstupní i 

produkční náklady, dále fakt, ţe rozhlasový trh je dosti fragmentovaný, tedy umoţňuje 

dobré regionální cílení na konkrétní segmenty trhu. Ať uţ proto, ţe jednotlivé stanice 

mají obvykle regionální působnost, ale také protoţe podle vysílaného obsahu, stylu 

hudby apod. lze dobře rozdělit a definovat cílové skupiny. Rádio je značně flexibilnější 

médium, kampaň do něj lze dostat o dost rychleji neţ například do televize, kde je 

praktikován pětitýdenní nákupní cyklus, je proto vhodné pro tzv. last minute kampaně. 
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V Mladé Boleslavi působí na regionální úrovni tyto rozhlasové stanice (seřazeno 

podle poslechovosti
22

): 

- Rádio Jizera 105,7 FM - regionální rozhlasová stanice 

- Rádio Delta 92,9 FM - regionální rozhlasová stanice 

- Český rozhlas Region, Středočeský kraj 100,3 FM - Internetový portál média 

veřejné sluţby referující o dění ve středních Čechách 

 

Propagace města pomocí rozhlasu je poměrně nejasnou záleţitostí. V rámci 

zpravodajství jsou podávány informace o různých akcích pořádaných městem, 

popřípadě probíhají soutěţe o vstupenky. Otázkou však zůstává, do jaké míry se jedná o 

vlastní iniciativu rádia, které musí nějakým způsobem vyplnit vysílání, a do jaké míry 

město do výběru zpráv zasahuje. Kaţdopádně výsledkem je poměrně dobrá 

informovanost posluchačů o dění ve městě. Na coţ však samozřejmě z marketingového 

úhlu pohledu není dobré spoléhat. Veškerá komunikace musí být detailně naplánována a 

řízena, v ţádném případě by se nemělo jednat o dílo náhody. 

 

Příkladem plánované spolupráce městského zastupitelstva a radií Kiss Delta a 

Jizera je projekt filmové soutěţe „Natoč film aneb problém drog okolo nás“, který je 

v rámci protidrogové koncepce města součástí plánu preventivní činnosti města, o jehoţ 

mediální podporu se starají právě zmíněné rozhlasové stanice. 

 

                                                
22Zpracováno dle: Median s.r.o.- Výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj software [online]. c2006 

[cit. 2011-04-06]. Radio projekt 2010. Dostupné z WWW: 

<http://www.median.cz/docs/RP_2010_3+4Q_zprava.pdf>. 
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2.1.5. Internet 

Internetová komunikace je fenoménem posledních let. Domácností vybavených 

počítačem a internetem neustále přibývá, coţ potvrzují výsledky průzkumu Českého 

statistického úřadu. Zdrojová data byla získána ze šetření, které proběhlo v 

domácnostech ve 2. čtvrtletí 2010. Jedná se o pravidelné šetření, které je od roku 2005 

plně srovnatelné s celou Evropskou unií. Údaje jsou vztahovány na 4,3 milionu českých 

domácností a 8,9 milionu obyvatel ČR starších 16 let. Ze zjištěných výsledků lze 

například uvést, ţe za sledované období bylo v České republice 59 % domácností (2,4 

mil.) vybaveno osobním počítačem, více neţ jeden počítač měla dokonce kaţdá pátá 

domácnost. Připojení k internetu mělo přes polovinu domácností, z toho 91 % bylo k 

internetu připojeno vysokorychlostně. Při porovnání dat z let 2005 a 2010 je vidět nárůst 

domácností vlastnících PC dokonce o polovinu. U přístupu k internetu se jedná dokonce 

o zvýšení z 19% na nynějších 56 % domácností.
23

 

 

Obecně je za jednu z nejvýraznějších předností propagace pomocí internetu 

povaţována moţnost interaktivity a okamţité zpětné vazby. Je obvyklou praxí, ţe 

návštěvník webových stránek má moţnost vyjádřit své názory, připomínky, pocity a to 

ve veřejné diskuzi, či prostřednictvím emailového kontaktu. Díky tomu můţe zadavatel 

rychle reagovat na změny v cílovém segmentu. Jakýkoli produkt propagovaný na 

internetu (ať uţ se jedná o hmotný výrobek, sluţbu nebo třeba město) můţe vyuţít jak 

vizuální, tak audio prvky, obraz i text, popřípadě video, nebo spojit vše dohromady. Tím 

se nabízí mnoho různých kreativních moţností detailního představení produktu. Navíc 

s dostupností 365 dní v roce 24 hodin denně. 

 

Mezi nevýhody internetové komunikace lze zařadit niţší zapamatovatelnost 

sdělení, jelikoţ je jimi internetový prostor přesycený obdobně jako ten veřejný. Navíc je 

velice jednoduché nechtěnou webovou stránku zavřít bez bliţšího zkoumání jejího 

obsahu. 

 

 

                                                
23 Zpracováno dle: PC World.cz [online]. 2010-12-05 [cit. 2011-04-10]. Počet českých domácností s 

přístupem k internetu se za pět let ztrojnásobil. Dostupné z WWW: <http://pcworld.cz/novinky/pocet-

ceskych-domacnosti-s-pristupem-k-internetu-se-za-pet-let-ztrojnasobil-16407>. 
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Při tvorbě webových stránek je doporučeno dodrţovat zásady tzv. 7 C: 

1. Kontext (context) – celková dispozice a design 

2. Obsah (content) – text, obrázky, zvuky, video 

3. Společenství – komunita (community) – způsob, který umoţňuje vytváření 

společenství a komunikaci mezi uţivateli 

4. Přizpůsobení (customization) – schopnost přizpůsobit stránky různým 

uţivatelům nebo moţnost individuálního přizpůsobení stránek uţivatelem 

5. Komunikace (communication) – jak je umoţněna komunikace web – uţivatel, 

uţivatel – web, a obousměrná komunikace 

6. Propojení (connection) – míra propojení s jinými weby 

7. Obchod (commerce) – schopnost umoţnit obchodní transakce.
24

 

 

Na základě těchto kritérií jsou níţe analyzovány oficiální internetové stránky města 

Mladá Boleslav a web informačního centra. 

 

2.1.5.1. Oficiální internetové stránky města 

1. Znakem (logem) města je bílý (stříbrný) lev na modrém pozadí, čemuţ je 

přizpůsobeno barevné ladění oficiálního webu, které s ním koresponduje. Je tak 

na první pohled zřejmé, ţe na webové adrese http://www.mb-net.cz/ se nacházejí 

oficiální stránky statutárního města Mladá Boleslav. 

 

2. Co se týče obsahu webu, návštěvník zde nalezne veškeré informace o městě, 

jeho historii i současnosti, rovněţ články zpravodajského charakteru o dění ve 

městě, seznamy pravidelných akcí apod. Toto jsou ovšem informace dostupné i 

na stránkách Informačního centra, které má za cíl poskytovat turisticky 

atraktivní zprávy. Cílovou skupinou webu Magistrátu jsou spíše obyvatelé 

města, proto jejich hlavní důleţitost spočívá v administrativních sekcích, kde 

jsou uvedeny veškeré kontakty, sloţení vedení radnice, návody, formuláře a 

veškeré praktické informace o směřování investic, popřípadě odkazy na jiné 

důleţité organizace a úřady. K dispozici je také fotogalerie, informace o počasí, 

plány města a další doplňkové zábavné sekce. Web zcela splňuje kritéria 

informační funkce. 

                                                
24 Kotler, Philip; Armstrong Gary: Marketing. Praha, Grada 2004, s. 153 
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3. Komunikace mezi jednotlivými uţivateli webu je umoţněna v sekci „Napište na 

radnici“, kde jsou veřejnosti zpřístupněny dotazy uţivatelů mířené konkrétním 

osobám z vedení Magistrátu. Dále také mohou pozorovat názory ostatních 

v různých anketách, v nichţ lze hlasovat na homepage. Ovšem „Diskuze“, kde 

by uţivatelé webu mohli přímo reagovat jeden na druhého, jako je tomu třeba 

pod články zpravodajských serverů, zde chybí. Coţ ovšem vzhledem k jejich 

obvykle velmi nízké úrovni, a reprezentační funkci oficiálních webových stránek 

města, není na škodu. 

 

4. Stránky města jsou přehledné, a kaţdý si jednoduše najde odkaz, který ho 

zajímá. Větší moţnosti přizpůsobení vlastnímu stylu či potřebám uţivatele 

nejsou moţné. 

 

5. Obousměrná komunikace je na stránkách poměrně dobře nastavena. Fungují zde 

přímé odkazy na emaily povolaných osob, e-podatelna, a jak uţ bylo zmíněno 

výše, sekce „Napište na radnici“. 

 

6. Web je pomocí odkazů propojen s www stránkami Informačního centra. Jako 

problematickou bych viděla absenci oficiální facebookové stránky města. 

Skupina, která tam funguje pod názvem „město Mladá Boleslav“
25

, byla 

zaloţena rodákem z Mladé Boleslavi a spadá do kategorie „Jen pro zábavu – 

Zcela náhodně“, coţ promyšlené marketingové strategii rozhodně neodpovídá. 

 

7. Na stránkách města není moţné uskutečňovat obchodní transakce, coţ však 

vzhledem k jejich účelu, nevnímám jako problém. Problematiky obchodu se 

dotýkají v podobě doporučení týkajících se moţných investic, odkazů na 

databázi firem, či informací o moţnostech bydlení. 

 

                                                
25 Facebook [online]. c2011 [cit. 2011-04-17]. Město Mladá Boleslav. Dostupné z WWW: 

<http://www.facebook.com/group.php?gid=41015132397>. 
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2.1.5.2. Web Informačního centra 

1. Web Informačního centra je v zeleném barevném provedení, coţ sice příliš 

nekoresponduje s barvami města, ale na druhou stranu odkazuje ke klasickému 

zelenobílému logu uţívanému informačními centry. Hned na homepage je 

vyobrazen znak města a i adresa www.kulturamb.eu/ic/ napovídá, ţe se skutečně 

jedná o oficiální propagaci. Navíc na stránkách města je odkaz na Infocentrum 

vyveden v zelené liště, coţ barevnou odlišnost naznačuje. 

 

2. Cílovou skupinou jsou v tomto případě hlavně turisté, informace zde 

poskytované jsou proto orientované na nalákání návštěvníků, nejen na pouhé 

informování. Kromě faktů jsou tedy k prohlédnutí fotografie, virtuální prohlídka 

města, tipy na výlety, sportovní aktivity, ubytování a stravování, kulturní 

program. 

 

3. Komunikace mezi uţivateli není v rámci stránek moţná. Své názory a 

připomínky mají ale moţnost vyjádřit na Facebooku. 

 

4. Web není moţné přizpůsobit vlastním potřebám uţivatele. 

 

5. Komunikaci s pracovníky Infocentra lze snadno navázat díky přímému odkazu 

na email, popřípadě zavoláním na uvedené telefonní číslo, faxem, osobní 

návštěvou, nebo na Facebooku. 

 

6. V sekci „Důleţité odkazy“ jsou k dispozici všechny důleţité odkazy, které by se 

mohly návštěvníkovi města hodit. Rovněţ velmi dobře funguje propojení 

s Facebookem, kde má Infocentrum oficiální stránku, a je zde aktivní.
26

 

 

7. V Infocentru je moţné zakoupit lístky na významné kulturní akce doma i v celé 

ČR, a to přes sítě TICKETPORTAL,TICKETSTREAM A TICKETPRO, dále 

také jízdenky na autobus. Ovšem rezervace, popřípadě nákup těchto sluţeb přes 

internet nefunguje. 

                                                
26 Facebook [online]. c2011 [cit. 2011-04-17]. Infocentrum Mladá Boleslav. Dostupné z WWW: 

<http://www.facebook.com/pages/Infocentrum-Mlad%C3%A1-Boleslav/300296274313>. 
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3. Outdoorová prezentace města 

Outdoorová prezentace města je prezentace města navenek vůči turistům, cestovním 

kancelářím, agenturám atp. Důleţitost prezentace města jako turisticky atraktivní 

destinace je nesporná, chce-li se město aktivně podílet na vytváření trhu cestovního 

ruchu. Mezi nejúčinnější nástroje takové prezentace bezpochyby patří účast na 

veletrzích a zapojení se do systému tzv. partnerských měst. 

 

„Výstavy a veletrhy patří mezi nejstarší komunikační nástroje. Jsou místy, kde se 

výrobci a obchodníci určité kategorie produktů a odvětví setkávají, aby jednali o 

obchodu, prezentovali a demonstrovali své výrobky, sluţby i jiné produkty, vyměnili si 

nápady a názory, navázali kontakty a také svou produkci prodávali nebo nakupovali.“
27

 

 

Lidé pracující na vedoucích pozicích ve veřejné správě se obvykle v rámci své obce, 

města či okresu těší výsadnímu postavení a jako VIP jsou zváni na různé společenské i 

jiné významné akce. Na veletrhu se však mění v jeden z mnoha podnikatelských 

subjektů. Svou účast na veletrhu musí brát jako významnou investici a zamýšlet se nad 

tím, co vynaloţené peníze přinesou obci, městu nebo okresu, který reprezentuje. Hlavní 

výhodou veletrhu je moţnost bezprostředního oslovení klienta, tedy vyuţití velice 

účinné face-to-face komunikace. Naskýtá se zde jedinečná moţnost zapracovat na 

vnímání image města. Navíc jiţ víme, ţe se obracíme na lidi aktivní, kteří něco hledají a 

našli si čas zajít kvůli tomu na veletrh.
 28

 

 

Partnerskými městy se obvykle stávají místa s obdobnými demografickými, 

historickými i jinými charakteristikami, která se spojila za účelem vzájemné spolupráce 

v oblasti kulturní, popřípadě také ekonomické, rozvoje kontaktů mezi svými obyvateli, a 

to i přes značné geografické vzdálenosti a politické rozdíly. Praxe partnerských měst 

vznikla v Evropě, kde je dosud nejpopulárnější, po druhé světové válce jako prostředek 

k podpoře zahraničních styků, a budování vzájemného porozumění.
29

 

 

                                                
27 Jakubíková, Dagmar: Marketing v cestovním ruchu. Praha, Grada 2009, s. 246 
28 Zpracováno dle: Foret, Miroslav; Foretová, Věra: Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha, Grada 2001 
29 Zpracováno dle: Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2011-03-14 [cit. 2011-04-12]. Partnerská 

města- Wikipedie. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Partnersk%C3%A1_m%C4%9Bsta>. 
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Mezi partnerská města Mladé Boleslavi patří německý Dieburg, britský King's 

Lynn, slovenský Pezinok, Vantaa ve Finsku, s čímţ samozřejmě souvisí moţnosti 

interkulturní komunikace a mezinárodní propagace města. 

 

1. Dieburg (Německo) 

Dohoda o přátelství a spolupráci byla mezi městy Dieburg a Mladou Boleslaví 

podepsána 17. 1. 1997. Obě města vyjádřila zájem spolupracovat především v 

oblastech kultury, sociálních otázek, sportu a turistiky, podnikání, městské správy a 

oblasti spolků, institucí a organizací, z čehoţ pramení podpora setkání a akcí spolků, 

organizací, institucí a vzdělávacích zařízení s cílem navázat a prohloubit 

bezprostřední kontakt mezi občany obou měst. Jedním z projektů, na němţ se města 

spolupodílela, je program Phare VITA I a II týkající se oblasti bytové politiky. 

 

2. King's Lynn (Velká Británie) 

Smlouva o spolupráci byla podepsána starosty obou měst 2. 6. 1993 a vyjadřuje 

společné přání podporovat vzájemnou spolupráci obyvatel měst ve všech oblastech 

ekonomiky a sociální politiky. Společně se města prezentovala například v rámci 

dvou projektů programu PHARE (v roce 1994 a sezóně 1995/1996). 

 

3. Pezinok (Slovensko) 

Dohoda o spolupráci byla poprvé podepsána roku 1949 a u příleţitosti 45. výročí 

trvání partnerských vztahů opětovně stvrzena 17. 6. 1994. Města zde vyjádřila zájem 

spolupracovat v oblasti předávání zkušeností z činnosti samosprávných orgánů, 

zájmových a společenských organizací a spolků, školských a kulturních institucí, 

podnikatelských subjektů. Praktické uskutečňování partnerských vztahů je 

realizováno formou návštěv delegací obou měst především při významných 

společenských a kulturních akcích nebo například akcí Dny Mladé Boleslavi 

v Pezinku či naopak Dny Pezinku v Mladé Boleslavi. 
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4. Vantaa (Finsko) 

První smlouva o spolupráci byla podepsána v roce 1978, přičemţ se obnovuje kaţdé 

2 roky. Kaţdoročně uskutečňují oficiální delegace obou měst návštěvu partnera u 

příleţitosti významného jubilea či společenské akce. Navzájem se podporují v 

oblasti sportu, kultury i podnikatelské sféře. Významná je rovněţ účast 

mladoboleslavské mládeţe na mezinárodních dětských táborech ve Vantaa 

organizovaných pro děti z partnerských měst.
30

 

 

3.1. Aktivity Magistrátu 

Co se týče náplně práce Magistrátu města na poli outdoorové prezentace, pak se 

jedná především o ony výše zmiňované oficiální návštěvy partnerských měst, a 

udrţování vřelých diplomatických vztahů. 

 

V rámci úřadu spadá tato problematika pod Oddělení vnějších vztahů, jehoţ 

náplní je spolupráce při zajištění významných očekávaných událostí, průběhu 

slavnostních akcí u příleţitosti státních svátků a návštěv, komunikace s partnerskými 

městy a zajišťování vzájemného setkávání. V roce 2009 bylo Oddělení vnějších vztahů 

součástí správního odboru, v roce 2010 však došlo ke změně, kdy toto oddělení přešlo 

zpět pod odbor školství, kultury a tělovýchovy.
31

 

 

                                                
30 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-

12]. Partnerská města: Město Mladá Boleslav. Dostupné z WWW: <http://www.mb-

net.cz/?page=cz,partnerska-mesta>. 
31 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-20]. 

Ročenky: Město Mladá Boleslav. (Viz Přílohy č. 8 a č. 9) 
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Konkrétněji se jedná například o: 

- Setkání zástupců Magistrátu s významnými občany, úspěšnými sportovci, 

studenty a představiteli partnerských měst Pezinok a Dieburg. 

- Cyklistický eurovíkend s účastí zástupců Mladé Boleslavi a jejích partnerských 

měst Pezinok a Vantaa. 

- Dny zdraví, Den Země pořádané na základě Memoranda o spolupráci města 

s Národní sítí Zdravých měst ČR podepsaného roku 2009. 

- Účast na soutěţi environmentálních projektů LivCom- „Města roku 2009, kde se 

nejlépe ţije“ (2009 i 2010 bronzové umístění).
32

 

- Účast na soutěţi „Obec přátelská rodině“ organizované Ministerstvem práce a 

sociálních věcí. 

- Spolupráce s Infocentrem na propagaci na veletrzích, kterých se vysocí 

představitelé magistrátu účastní. 

 

3.2. Aktivity Informačního centra 

Informační centrum spadá pod společnost Kultura města Mladá Boleslav a.s., 

která má kromě toho na starosti ještě aktivity Domu kultury, Sboru českých bratří a 

Galerie Templ.  

 

Hlavní funkcí Infocentra Mladá Boleslav je samozřejmě poskytování 

turistických informací o atraktivitách města samotného a stejně tak jeho bezprostředního 

okolí. Rovněţ se snaţí o vypracovávání projektů slouţících ke zvýšení zajímavosti 

města, popřípadě usnadňujících orientaci v něm. Jedním takovým projektem je 

Metalová stezka, na které zaměstnanci Infocentra usilovně pracují jiţ 2 roky. (Viz 

Příloha č. 10) Nebo například organizace historických Procházek městem s Karlem 

Herčíkem
33

 v roli průvodce. V náplni práce Infocentra je i vydávání Kulturního 

měsíčníku a ostatních propagačních materiálů, z nichţ v letech 2009 a 2010 

nejvýznamnějším vydavatelským počinem bylo druhé vydání knihy Čtení o Mladé 

Boleslavi.  

 

                                                
32 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. 2009-07-24 [cit. 2011-

04-15]. Ml. Boleslav si zatím vede úspěšně v mezinárodní soutěţi LivCom. Dostupné z WWW: 

<http://www.mb-net.cz/?page=cz,10006.ml-boleslav-si-zatim-vede-uspesne-v-mezinarodni-soutezi-

livcom&tisk=1>. 
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Pracovníci Infocentra rovněţ zabezpečují outdoorovou prezentaci města na 

veletrzích v České republice i v zahraničí. Jejich úkolem je připravit materiály a 

podklady pro důstojnou prezentaci města, jakoţto turisticky atraktivní a zajímavé 

destinace, a být k dispozici návštěvníkům veletrhu, poskytnout jim veškeré informace a 

odpovědi, které hledají. Na domácí půdě se Mladá Boleslav účastní brněnských veletrhů 

Go, kde prezentují své nabídky významné tuzemské cestovní kanceláře i agentury, ale i 

zahraniční turistické centrály a zahraniční touroperátoři, a Regiontour, kde se 

představují kraje a regiony ČR, společně s regiony okolních zemí. Dále 

Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, výstavy Regiony 

v Lysé nad Labem a nakonec Národní přehlídky propagačních materiálů Tourpropag 

v Písku. Zahraničními veletrhy, kde má město moţnost se prezentovat, jsou potom 

Vakantie beurs v nizozemském Utrechtu, mezinárodní veletrh v německém Hamburku a 

Mnichově, či na Slovensku v Bratislavě. 

 

Financování účasti na veletrhu je samozřejmě nákladnou záleţitostí, proto se 

běţnou praxí stávají partnerství s blízkými regiony a následně jejich společná propagace 

na veletrhu. Ani Mladá Boleslav není v této věci výjimkou. Především účast na 

zahraničních veletrzích je umoţněna právě díky spolupráci s příbuznými subjekty. 

Jedná se o výhodné spojení s agenturou Czech Tourism, Sdruţením Český ráj a 

Libereckým krajem. (Viz Příloha č. 11) 

 

Časté bývá rozdělení harmonogramu veletrhu na den, či dny určené odborné 

veřejnosti a novinářům a poté laické veřejnosti. Nejedná se tedy pouze o příleţitost, jak 

zvýšit povědomí o destinaci mezi potenciálními turisty, ale také šanci k navázání 

obchodních styků, partnerství, popřípadě vylepšení, změnu vnímání destinace v očích 

širší veřejnosti pomocí mediálního obrazu. 

 

                                                                                                                                          
33 Karel Herčík - historik, spisovatel 
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Mladá Boleslav na veletrzích pouţívá různorodé propagační materiály, jako jsou 

informační letáky, mapy města, mapy cyklotras v okolí, pexeso s historickými motivy, 

kalendáře, fotografie s motivy Škoda Auto Muzea, ale i historické části. Přestoţe 

pracovníky Infocentra bylo jako hlavní objekt zájmu návštěvníků veletrhů vyhodnoceno 

Škoda Auto Muzeum, opět zde naráţím na fakt, ţe se město za kaţdou cenu snaţí 

prezentovat jako historické místo, popřípadě zdůrazňuje moţnost výletů do okolního 

Českého ráje, odkud naopak očekává příliv turistů do města například za účelem vyuţít 

nově zrekonstruovaného koupaliště.
34

 

                                                
34 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-15]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mb-net.cz/>. 

Infocentrum: Informační centrum Mladá Boleslav [online]. c2007 [cit. 2011-04-15]. Jak propagujeme 

město. Dostupné z WWW: <http://www.kulturamb.eu/ic/Jak-propagujeme-mesto-1/>. 
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4. Spolupráce města s firmou Škoda Auto a.s. 
Mladá Boleslav a automobilka vyrůstají v úzkém sepětí jiţ od roku 1895. 

Celkový komplex továrny svou plochou zabírá zhruba třetinu rozlohy města. Hlavní 

výroba byla postupně přesunuta do nových částí, přičemţ původní budovy starého 

závodu se nyní nacházejí na okraji areálu a tvoří tak rozhraní mezi automobilkou a 

okolním městem. Firma Škoda Auto a.s. se stala nedílnou součástí ţivota ve městě. Je 

významným poskytovatelem pracovních příleţitostí, čímţ značně přispívá k nízké 

nezaměstnanosti regionu, která je tak jednou z nejniţších v České republice.
35

 

 

4.1. Projekty 

 Automobilka a město spolu úzce spolupracují v různých oblastech. Kromě toho, 

ţe samotná automobilka a její muzeum jsou značným turistickým lákadlem, jsou to 

rovněţ mnohé eventy, na nichţ se město a firma spolupodílejí, které značně podporují 

příliv návštěvníků do Mladé Boleslavi. Síla event marketingu spočívá 

v neopakovatelnosti zprostředkovaného záţitku, který však silně podporuje dobré 

vztahy a emocionální pouto mezi cílovou skupinou a pořadatelem, ať uţ se jedná o 

město či firmu, v tomto případě o obojí.
36

 

 

4.1.1. Škoda Auto Muzeum 

Škoda Auto Muzeum je významným atributem zvyšujícím turistickou atraktivitu 

Mladé Boleslavi jako destinace cestovního ruchu, ročně jej navštíví kolem 120 tisíc 

návštěvníků. Bylo zřízeno s cílem shromaţďovat, trvale uchovávat, a veřejnosti 

zpřístupňovat muzejní sbírky a slavnostně otevřeno v roce 1995 při příleţitosti 

100letého výročí zaloţení firmy. Vědeckou či populárně vědeckou činností prezentuje 

materiály uloţené v archivu a pomáhá vytvářet obraz firmy v dějinném kontextu. 

Kromě toho organizuje exkurze do areálu závodu Škoda Auto.  

 

                                                
35 Zpracováno dle: Integrovaný portál MPSV [online]. 2009 [cit. 2011-05-15]. Statistiky nezaměstnanosti 

z územního hlediska. Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem>. 
36 Zpracováno dle: Přikrylová, Jana; Jahodová, Hana: Moderní marketingová komunikace. Praha, Grada 

2010 
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Jelikoţ Muzeum vzniklo rekonstrukcí původních objektů závodu Laurin & 

Klement, ve kterých byl, kromě výstavních a jednacích prostor, vystavěn i univerzální 

sál divadelního a kongresového typu, stalo se také dějištěm mnoha významných akcí.
37

 

 

4.1.2. Festival evropských filmových úsměvů 

Festival evropských filmových úsměvů dokládá multifunkční vyuţití prostor 

Škoda Auto Muzea, na jehoţ půdě se koná kaţdoročně v září od roku 2003. Jedná se o 

soutěţní přehlídku nové evropské komediální tvorby, o jejíţ popularizaci se snaţí. Ani 

doprovodný program festivalu, zahajovací filmový ples i závěrečná slavnost, se od roku 

2007 neobejdou bez spolupráce se Škodou Auto. Obě akce jsou totiţ situovány do 

nového vzdělávacího areálu Na Karmeli.
38

 

 

4.1.3. Svatováclavská jízda 

Svatováclavská jízda historických vozidel je novodobou tradicí, která vznikla 

28. 9. 2003, kdy se jednorázový záměr zpestřit sváteční den setkal s nebývalým 

ohlasem. V roce 2010 se návštěvnost přehoupla přes hranici dvou tisíc účastníků. 

Hlavní atrakcí je dlouhá kolona několika desítek nablýskaných automobilových 

veteránů projíţdějících po hlavních dopravních tepnách města, mezi nimiţ je 

samozřejmě významně zastoupena značka Škoda. Součástí celé akce je také 

doprovodný program, například koncert, vystoupení maţoretek či jezdci na obřích 

historických kolech.
39

 

                                                
37 Zpracováno dle: Škoda Auto Česká republika [online]. c2011 [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.skoda-auto.cz/CZE/Pages/homepage.aspx>. 
38 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-20]. 

Festival evropských filmových úsměvů: Město Mladá Boleslav. Dostupné z WWW: <http://www.mb-

net.cz/?page=cz,festival-evropskych-filmovych-usmevu>. 
39 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-21]. 

Svatováclavská jízda: Město Mladá Boleslav. Dostupné z WWW: <http://www.mb-

net.cz/?page=cz,svatovaclavska-jizda>. 
 



   

 

35 

  

4.1.4. Rally Bohemia 

Rally Bohemia je automobilová soutěţ s dlouholetou tradicí, pověstná svými 

náročnými rychlostními zkouškami nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jejím 

hlavním pořadatelem je Autoklub Bohemia Sport v AČR, spolupořadatelem 

Automotoklub Škoda, hlavním partnerem Škoda Auto a.s., která poskytuje prostory pro 

centrální servisní areál. Mezi významné partnery patří statutární město Mladá Boleslav, 

kam jsou soustředěny start a cíl, stejně tak jako ředitelství rally a tiskové středisko, dále 

pak Středočeský a Liberecký kraj. Pro Mladou Boleslav znamená období konání rally 

Bohemia významné oţivení cestovního ruchu, jelikoţ divácké návštěvy přesahují počet 

200.000 přihlíţejících.
40

 

 

4.1.5. Oldtimer Bohemia Rally 

Oldtimer Bohemia Rally je velké prestiţní setkání historických vozů, jehoţ 

centrum je situováno v Mladé Boleslavi, a to přesněji ve vysokoškolském areálu Škody 

Auto, Na Karmeli, kde probíhá zahájení třídenního závodu, jehoţ trasa pokračuje dále 

do okolí. Veteráni značky Škoda jsou logicky na akci zastoupeni v nejhojnějším počtu.
41

 

 

4.1.6. Sponzoring mladoboleslavského sportu 

„Sponzoring můţeme definovat jako obchodní vztah mezi poskytovatelem 

financí, zdrojů či sluţeb a jedincem, akcí či organizací, které na oplátku nabízejí práva a 

asociace, jeţ mohou být komerčně vyuţity. Jedná se o nástroj tematické komunikace, 

kdy sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá 

sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle.“
42

 

 

                                                
40 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-20]. 
Tradiční sportovní akce: Mladá Boleslav. Dostupné z WWW: <http://www.mb-net.cz/?page=cz,tradicni-

sportovni-akce>. 

Rally Bohemia 2.- 4.7.2010 [online]. c2010 [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.rallybohemia.cz/2010/>. 
41 Zpracováno dle: Oldtimer Bohemia Rally [online]. c2011 [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: 

<http://www.obr-mb.cz/>. 
42 Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie; Bergh, Joeri: Marketingová komunikace. Praha, Grada 2003, s. 

327 
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Je logické, ţe firma si pro sponzoring vybírá akce, události či objekty, jeţ jsou 

nějakým způsobem blízké image společnosti, a s nimiţ jsou spojovány takové asociace, 

jaké by chtěla vidět ve spojení se sebou. Je mnoho různých oblastí, z nichţ lze vybírat. 

Proto druhů sponzorství je celá řada, například sportovní, kulturní, společenský, 

vědecký, ekologický, sociální, profesní, komerční sponzoring, nebo sponzoring médií a 

programů.
43

 

 

Firma Škoda auto je neodmyslitelně spjata se sponzoringem hokeje, na čemţ si 

dost zakládá, jelikoţ se jedná o součást korporátní strategie. Zvláštní je, ţe na webových 

stránkách samotné Škoda Auto jsou informace jen o sponzoringu MS, k lokálnímu se 

příliš nehlásí. Hlavním sponzorem mistrovství světa v ledním hokeji je jiţ od roku 1993, 

coţ je nebývale dlouhá spolupráce. Dalo by se tedy říci, ţe uţ se jedná o určitou tradiční 

záleţitost. Komunikování faktu, ţe se automobilka podílí na akci světového formátu, je 

samozřejmě atraktivnější neţ vyzdvihování podpory regionálního sportu. Přesto však 

zastávám názor, ţe by trocha pocitu sounáleţitosti s městem neškodila. Přece jen se 

jedná o místo, kde se nachází centrum firmy.
44

 Město by se naproti tomu mělo naučit 

umět spolupráce s automobilkou lépe vyuţít v propagaci sebe sama, protoţe přece jen 

není úkolem firmy Škoda Auto prodávat produkt destinace Mladá Boleslav. To 

destinace sama se ke svému prodeji musí pokusit vyuţít potenciálu partnerství s tak 

silným spojencem. 

 

                                                
43 Zpracováno dle: Přikrylová, Jana; Jahodová, Hana: Moderní marketingová komunikace. Praha, Grada 

2010 
44 Zpracováno dle: Škoda Auto Česká republika [online]. c2011 [cit. 2011-04-28]. Hokej Škoda Auto 

Česká republika. Dostupné z WWW: <http://www.skoda-

auto.cz/company/cze/sponsoring/sport/hockey/hockeysponsor/Pages/Hockey.aspx>. 
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4.1.6.1. Fotbal 

Propagace skutečnosti, ţe Škoda Auto a.s. je generálním partnerem FK Mladá 

Boleslav není ze strany automobilky nijak výrazné. Na mezinárodním poli se totiţ 

věnuje především sponzoringu hokeje a cyklistiky, coţ je součástí celkové 

marketingové strategie společnosti. Od svého zapojení do fotbalu se lehce distancuje 

vyjádřeními ve smyslu, ţe se v podstatě jedná spíše o součást sociální odpovědnosti 

vůči regionu svého působiště, v jejímţ rámci podporuje nejen sportovní kluby, ale i 

kulturní nebo sociální zařízení a instituce.
45

 

 

4.1.6.2. Hokej 

Spojení s regionálním hokejem sice zapadá do celkového konceptu sponzoringu 

Škoda Auto o něco více, jelikoţ s ledním hokejem je firma, jak uţ bylo zmíněno 

v úvodu této kapitoly, výrazně spojena i v mezinárodním měřítku, i tak se ovšem o tom, 

ţe je generálním partnerem BK Mladá Boleslav lze dozvědět pouze ze stránek klubu. 

Mezi tímto sportem a sebou vidí automobilka mnohé spojitosti: „Lední hokej je pro lidi 

přitaţlivý, úspěch na ledě vyţaduje týmovou práci, rozumná rozhodnutí i obětavé akce. 

Podobně i ve Škodě Auto jsou všichni lidé motivováni k tomu, aby svoje pracovní 

povinnosti plnili ve špičkové kvalitě. Týmová práce, auta přitaţlivá designem i cenou a 

chytrá řešení, to vše umoţňuje automobilce Škoda uspět ve světové konkurenci.“
46

 

Tradiční je umístění loga automobilky přímo uprostřed ledové plochy, kde je 

samozřejmě nejvíce viditelné, dále pak na dresech, helmách, mantinelech apod.
47

 

 

                                                
45 Zpracováno dle: FK Mladá Boleslav [online]. 2011 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.fkmb.cz/>. 
46 Zpracováno dle: Škoda Auto Česká republika [online]. c2011 [cit. 2011-04-28]. Hokej Škoda Auto 

Česká republika. Dostupné z WWW: <http://www.skoda-

auto.cz/company/cze/sponsoring/sport/hockey/hockeysponsor/Pages/Hockey.aspx>. 
47 Zpracováno dle: BK Mladá Boleslav- Oficiální stránky extraligového klubu [online]. c2007 [cit. 2011-

04-28]. Dostupné z WWW: <http://www.bkboleslav.cz/>. 
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4.1.7. Vzdělávací instituce 

Automobilka Škoda Auto a.s. nabízí, v rámci svého vzdělávacího systému, 

studium na střední i vysoké škole technického zaměření, které provozuje v Mladé 

Boleslavi. 

 

Areál vzdělávacího centra Na Karmeli, kde má své zázemí Škoda Auto Vysoká 

škola a také oddělení pro vzdělávání zaměstnanců, je tvořen několika historickými 

budovami (kostel sv. Bonaventury, bývalý klášter a konvikt), které byly 

zrekonstruovány jako kulturní památky, a v jejich těsném sousedství vyrostly moderní 

novostavby. Vznikl tak unikátní urbanistický komplex, který se stal vzdělávacím, 

kulturním a společenským centrem, které zvyšuje prestiţ města.
48

 

 

Budova, ve které dnes sídlí Škoda Auto Střední odborné učiliště strojírenské, 

byla postavena jiţ v roce 1927 jako karosárna. Sídlí tedy přímo v areálu závodu, čímţ 

umoţňuje propojení teorie a praxe.
49

 

 

4.2. Propagace společných projektů 

Mediální publicita společných projektů je zhruba na stejné úrovni jako veškerá 

ostatní komunikace města. Dochází k vyuţití komunikačních kanálů, které jsou 

rozebírány ve druhé kapitole této práce, a to zhruba obdobně nešťastným a neefektivním 

způsobem. Z pozorování a analýzy dostupných materiálů, mi vyplývá, ţe automobilka 

zastává v podstatě roli sponzora, generálního partnera, či poskytovatele prostor, a o 

propagaci a komunikaci se stará převáţně město, protoţe je především v jeho zájmu 

přilákat do svého nitra návštěvníky. (Viz Příloha č. 12) 

                                                
48 Zpracováno dle: Škoda Auto Vysoká škola [online]. c2011 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://savs.cz/company/CZE/savs/Pages/hp_tabstrips.aspx>. 
49 Zpracováno dle: Střední odborné učiliště strojírenské [online]. c2011 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z 

WWW: <http://souskodamb.cz/sou/home/Pages/homepage.aspx>. 
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5. Doporučení komunikačních aktivit do budoucna 
V předchozích kapitolách své práce jsem se věnovala deskripci komunikačních 

aktivit města Mladé Boleslavi, které je moţné vypozorovat z veřejně dostupných zdrojů 

a materiálů. V kapitole poslední se zaměřím na analýzu současné marketingové 

komunikace města, tentokrát ovšem více ze subjektivního kritického pohledu, který by 

mi měl pomoci odhalit nedostatky, jichţ se Mladá Boleslav ve své sebeprezentaci 

dopouští. Na základě toho se pokusím navrhnout jistá doporučení, která by, dle mého 

názoru, mohla přispět k zefektivnění propagace města jednak jako destinace cestovního 

ruchu, a jednak jako ţivého a přátelského místa k bydlení. 

 

5.1. Analýza současné situace 

„Situační analýza představuje první fázi marketingového systému na trhu 

etablované firmy pohostinství a cestovního ruchu. Dává odpověď na otázku „Kde jsme 

nyní?“. Zaměřuje pozornost na silné a slabé stránky organizace, napomáhá 

dlouhodobému plánování, pomáhá při rozvoji marketingového plánu, přenáší prioritu na 

marketingový výzkum.“
50

 

 

5.1.1. Stručná SWOT analýza 

1. Strengths (Silné stránky) 

- USP (Unique selling point) = Škoda auto a.s. a atraktivity s tím spojené, hlavně 

Škoda Auto Muzeum, akce spojené s automobilismem a jeho historií 

- Dobrá strategická geografická poloha (50 km od hlavního města Prahy, nedaleko 

Českého ráje) – jedná se o místo s výbornou dopravní dostupností a moţností 

výletů do okolí 

- Historické památky – kromě průmyslové části má město co nabídnout i 

milovníkům historie a kultury 

- Regionální město – jedná se o kulturní a nákupní centrum i pro okolní vesnice 

 

 

 

                                                
50 MORRISON, Alastair M.: Marketing a pohostinství cestovního ruchu. Praha, Victoria Publishing, a.s. 

1995, s. 115 
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2. Weaknesses (Slabé stránky) 

- Nejasná sebeprezentace města, nedostatečná komunikace s obyvateli, 

nepropracovaná koncepce image destinace 

- Konkurence v podobě Prahy – na jednu stranu výhodnou polohu města lze 

rovněţ povaţovat za jeho slabost, protoţe je pravděpodobné, ţe zavítá-li turista 

do tohoto koutu ČR, dá přednost návštěvě hlavního města 

 

3. Opportunities (Příleţitosti) 

- Lepší komunikace města, jak směrem k obyvatelům, tak navenek, s čímţ souvisí 

jasné vyprofilování destinace jako města automobilismu (inspirace Jičín a s ním 

spojená konotace města pohádek) 

- Přilákání (zahraničních) turistů z Prahy, kteří tam tráví více dní, na jednodenní 

exkurzi za automobily – prohlídku továrny a muzea (inspirace Plzeň a exkurze 

do pivovaru) 

- Nové sluţby pro obyvatele města a okolních vesnic, které by podpořily místní 

ruch, popřípadě zvýšit informovanost o těch stávajících 

- Zlepšení spolupráce se Škodou Auto, město se musí naučit vyuţít projektů 

pořádaných automobilkou, které lákají mnoho návštěvníků, ke svému prospěchu 

(například Den otevřených dveří ve Škodě Auto) 

 

4. Threats (Hrozby) 

- Případná neochota automobilky ke spolupráci 

- Finanční krize a s tím spojený úbytek turistů, investic, dotací atd. 
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5.1.2. Cíle definované na základě SWOT analýzy 

1. Vypracovat jednotný konzistentní profil města, který bude tvořit hlavní linii 

outdoorové komunikace. 

 

Mladá Boleslav by se měla profilovat jako město automobilů. Stávající situace, kdy 

zcela evidentně tápe, a nemůţe se rozhodnout, zda se bude prezentovat jako průmyslová 

destinace nebo historické město, je matoucí a z hlediska marketingové komunikace 

velice neefektivní. V konkurenci ostatních malebných historických měst po České 

republice nemá na to obstát. Proto je snaha o zdůrazňování hradu, zřícenin apod. jakoţto 

hlavních atraktivit města přinejmenším podivuhodná. 

 

Proč se město na zahraničních veletrzích prezentuje pexesem s motivy historických 

památek, kterých je po celé České republice, potaţmo Evropě, nepřeberné mnoţství, 

místo vyuţitím motivů z historie výroby automobilů?! Proč na homepage oficiálních 

webových stránek pouţilo město rozmazanou fotku Boleslavského hradu?! Tato dvě 

„proč“ a mnoho dalších zabraňují podle mého názoru Mladé Boleslavi v úspěšném 

rozvoji turismu. 

 

2. Zlepšit nabídku sluţeb. 

 

Mladá Boleslav má některé zásadní nedostatky v poskytování sluţeb, které souvisí 

s rozvojem kulturního ţivota ve městě. Chce-li přilákat více návštěvníků, je třeba 

nejprve zapracovat na úrovni sluţeb pro obyvatele města, přičemţ poté na základě jejich 

dobrého fungování na ně nabalit prémiové sluţby pro turisty. 
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3. Zefektivnit vyuţití komunikačních kanálů a zvýšit tak informovanost a povědomí o 

dění ve městě. 

 

Zásadním problémem Mladé Boleslavi není nedostatek zajímavých akcí nebo 

atraktivit. Kamenem úrazu je nedostatek komunikace. Obyvatele města o událostech, 

akcích a zajímavostech nevědí. Popřípadě pokud vědí, museli se k vědomostem dopídit 

vlastním aktivním hledáním. Nefunguje to tak, ţe by jim byly nabídnuty. 

V marketingové komunikaci to tak ale fungovat musí, informace si hledá svého 

příjemce, nikoli příjemce se musí doţadovat a pátrat po informaci. 

 

Příkladů podporujících závěr, ţe město má v oblasti propagace zásadní problém, je 

celá řada. Jak je moţné, ţe průměrná návštěvnost událostí pořádaných v Domě kultury 

byla v roce 2009 zhruba 170 lidí na jednu akci, a v roce 2010 dokonce pouze cca 140 

lidí, přestoţe kapacita prostor je 800 – 900 míst? Proč se Magistrát snaţí vyzdvihovat 

nově zrekonstruované koupaliště jako lákadlo pro turisty z Českého ráje, místo aby se 

soustředil na informování občanů o koncertech a dalších akcích na něm konaných? Jak 

došlo k tomu, ţe do literární soutěţe „Boleslav, Boleslav, překrásné město“ vyhlášené 

městem v roce 2010 přišlo pouze 21 příspěvků, kdyţ pod svou správou má město 33 

základních škol, které navštěvovalo 3733 ţáků, a navíc se přímo ve městě nachází 11 

středních škol, jejichţ studenti mají potenciál účastnit se soutěţí tohoto typu?
51

 

 

Dalším dokladem tohoto tvrzení můţe být menší kvantitativní průzkum, který jsem 

provedla v dubnu tohoto roku v ulicích Mladé Boleslavi, kdy jsem osmdesáti náhodným 

kolemjdoucím poloţila otázku, zda se cítí být dostatečně informováni o kulturním dění 

ve městě, a z něhoţ vyšlo, ţe 76% obyvatel má pocit, ţe město se propagaci této sféry 

adekvátně nevěnuje, pouze 24% je s dosavadní činností města v této oblasti spokojeno. 

(Viz Příloha č. 13) 

 

                                                
51 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-20]. 

Ročenky: Město Mladá Boleslav. 



   

 

43 

  

5.2. Návrh komunikační strategie 

5.2.1. Produkt  

Při tvorbě komunikační strategie je samozřejmě velice důleţité jasně si 

uvědomit, co je produktem, který nabízím, a jaké jsou jeho vlastnosti. V tomto případě 

je nabízeným produktem město Mladá Boleslav a to hned ve dvou rovinách: 

 

a) Mladá Boleslav jako město k ţivotu 

b) Mladá Boleslav jako destinace cestovního ruchu. 

 

Profilem města se v podstatě zabývá první kapitola mé bakalářské práce, ovšem 

pro přehlednost si znovu definuji a shrnu charakteristiky města, s kterými je moţné dále 

pracovat. Statutární město Mladá Boleslav leţí ve Středočeském kraji, nedaleko 

hlavního města Prahy a chráněné krajinné oblasti Český ráj, jde tedy o dobře strategicky 

poloţené místo s výbornou dopravní dostupností. Město má bohatou historii sahající aţ 

do středověku, z čehoţ plyne, ţe je zde k vidění mnoţství zajímavých historických 

památek. Od doby rozvoje automobilového průmyslu se však hlavní význam města 

posunul k výrobě automobilů, ať uţ se tak dělo v původní továrně Laurina a Klemanta, 

nebo dnes ve firmě Škoda Auto, a.s. Ţivot ve městě je tímto faktem velice ovlivněn 

v pozitivním i negativním slova smyslu. Díky úspěšnému fungování závodů Škoda Auto 

je ţivotní úroveň obyvatel poměrně vysoká, nezaměstnanost regionu jedna z nejmenších 

v republice, město se stává centrem významných motoristických akcí, díky Škoda Auto 

Muzeu získalo na atraktivitě pro turisty atp. Na druhou stranu se pro mnoho lidí stává 

nezajímavým, nezáţivným průmyslovým městem. 

 

5.2.2. Cíl komunikace 

Cílem vnitřních komunikačních aktivit města je informovat své občany o dění ve 

městě, zvýšit povědomí o pořádaných akcích, činnosti Magistrátu a Informačního 

centra, a zvýšit tak počet potenciálních účastníků kulturního dění. Rovněţ vyvolat dobrý 

pocit obyvatel, ţe s nimi město komunikuje, navazuje dialog, je otevřené jejich 

názorům, přáním a stíţnostem. 
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Outdoorová komunikace města jako destinace cestovního ruchu má cíle odlišné. 

Jde o to podat okolnímu světu o Mladé Boleslavi informace takového charakteru, které 

by navnadily potenciální turisty k návštěvě města, potenciální investory k úvahám o 

moţnostech investic v této lokalitě, popřípadě přispěly k navázání spolupráce s nějakým 

významným subjektem na trhu cestovního ruchu. 

 

5.2.3. Cílová skupina 

První cílovou skupinou, která zcela jasně vyplývá ze zaměření vnitřní 

komunikace, jsou obyvatelé města Mladé Boleslavi. 

 

Lidé přicházející do města jako turisti tvoří cílovou skupinu druhou. Důvodů 

k návštěvě města v roli turisty je však celá řada, stejně tak jako je mnoho druhů 

turistiky. Proto je nezbytné další rozdělení a specifikace. 

 

1. Turisté trávící ve městě jeden den za účelem: 

- Návštěvy speciální události 

- Prohlídky některé z atraktivit města 

- Nakupování 

- Obchodní cesty 

 

2. Turisté, kteří setrvají ve městě přes noc za účelem: 

- Návštěvy města (ať uţ kvůli déletrvající akci či jeho památkám) nebo jeho 

blízkého okolí 

- Obchodních povinností 

 

3. Přenocující turisté, kteří město pouţívají jen jako zastávku na své cestě. 
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Největší potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v Mladé Boleslavi spatřuji v těchto 

skupinách turistů, na které si myslím, ţe je vhodné cílit: 

 

1. Lidé, kteří se vypravují do města na jeden den kvůli specifické události nebo 

atraktivitě. 

2. Přenocující turisté, kteří se zajímají o město samotné nebo událost s ním 

spojenou či se chtějí podívat do blízkého okolí. 

 

5.2.4. Komunikační strategie 

Jak uţ jsem zmiňovala výše, domnívám se, ţe aby byla komunikační strategie 

úspěšná, musí být promyšlená, jasně definovaná a konzistentní. Vzhledem k rozsahu 

této práce a mým moţnostem nebylo samozřejmě v mých silách provést potřebné 

marketingové výzkumy trhu, detailnější analýzu cílových skupin, či podrobněji 

rozpracovat potřeby a přání obyvatel. Proto doporučení pro moţnou budoucí strategii 

města vycházejí víceméně ze subjektivních závěrů učiněných na základě analýzy 

dostupných dosud pouţívaných komunikačních materiálů. 

 

5.2.4.1. Jasná prezentace města 

Pokud chce město uspět jako produkt na trhu cestovního ruchu, musí svým 

„zákazníkům“ zřetelně sdělit, co se chystají „koupit“. Je zřejmé, ţe Mladá Boleslav 

nerovná se pouze Škoda Auto a.s., ale nabízí i mnoho dalšího. Pro účely prezentace je 

ovšem strategičtější vybrat si jeden hlavní prvek, nejlépe ten který konkurence není 

schopna nabídnout, a cíleně pracovat na vytvoření jednoznačných asociací v myslích 

cílové skupiny. 

 

Mladá Boleslav při své sebeprezantaci sklouzává přesně k té chybě, ţe se snaţí 

dát o sobě svému okolí vědět úplně vše, aţ z toho nakonec vznikne chaotický mix 

nedotaţených, neucelených informací, ze kterého si nikdo neodnese nic, a ještě to 

působí neprofesionálně a nepromyšleně. Pravdou je, ţe se jedná o poměrně častou 

chybu marketingu měst a obcí, a je docela jednoduché se k ní uchýlit. Unikátní je město 

svým významem na poli automobilismu, a jako takové by se mělo prezentovat v očích 

veřejnosti. 
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Konkrétně bych si to představovala tak, ţe vyuţije slavných osobností Laurina a 

Klementa, které mají spojitost jednak s městem, a jednak právě s automobilismem, jako 

jednotícího prvku v propagaci. 

 

- To znamená pouţití postav Laurina a Klementa jako symbolů automobilismu 

v roli průvodců městem, kde samozřejmě na prvním místě vyzdvihují atraktivity 

a události spojené s tématem, tedy například Škoda Auto Muzeum, 

Svatováclavskou jízdu, Rally Bohemia, Oldtimer Bohemia Rally atp. 

- Zobrazení těchto dvou na vizuálech, letácích, internetových stránkách, kde 

doporučují i ostatní akce, ubytování, restaurace, kavárny, nákupní centra 

v duchu hesla „I Laurin a Klement se uměli bavit jinak.“ Aby i druhotná linka 

komunikace, kdy město nabízí své ostatní sluţby, byla propojena s původním 

poselstvím. 

 

5.2.4.2. Zlepšení služeb 

Mým typem pro zlepšení stávajících sluţeb turistům v Mladé Boleslavi je 

zavedení online rezervačního systému vstupenek a ubytování na webu Informačního 

centra. Kdyţ uţ Infocentrum zprostředkovává prodej lístků na jednotlivé akce, proč 

nezjednodušit a nezpříjemnit jejich návštěvníkům záţitek tím, ţe bude moţné je rovnou 

online rezervovat? Na webu Infocentra je rovněţ k dispozici seznam ubytovacích 

zařízení v lokalitě. Propojení s jednotlivými weby těchto zařízení a moţnost následné 

rezervace ubytování by byla jistě vnímána jako vstřícný krok. 

 

5.2.4.3. Efektivnější využití komunikačních kanálů 

 Město by se rozhodně mělo věnovat cílenějšímu vyuţívání různorodých kanálů 

komunikace. Z analýzy dostupných materiálů mi vyplynulo, ţe asi nejlépe zvládnutou 

má internetovou komunikaci, která je aktuální a obsahově hodnotná. Ovšem i tam je 

vţdy, co zlepšovat. Mým návrhem je umoţnit uţivatelům stránek registraci a přihlášení 

k odběru informativních newsletterů. 
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Jako naprosto nedostačující a zcela nevhodnou vyhodnocuji outdoorovou 

reklamu. V této oblasti je třeba kompletně přehodnotit dosavadní činnost, kterou je 

výlep plakátů a udrţování zastaralých nástěnek na strategicky nevyhovujících místech. 

Je nezbytné promyslet lepší rozmístění plakátovacích ploch ve městě a rovněţ 

zapracovat na vizuální podobě vylepovaných materiálů. Opět by bylo dobré, kdyby se 

na upoutávkách na akce pořádané městem objevoval jednotný motiv, který je bude 

zastřešovat, nejen znak města v rohu dole. Dobrým nosičem sdělení jsou také plochy 

v dopravních prostředcích, které město rozhodně nevyuţívá tak, jak by mohlo. Vţdyť 

v roce 2009 přepravily autobusy Dopravního podniku Mladá Boleslav 2 795 105 osob a 

v roce 2010 dokonce 3 100 000 cestujících.
52

 

 

Další nevyuţitá šance na zvýšení informovanosti obyvatelstva jsou prostory 

základních a středních škol, kde lze zasáhnout velké mnoţství mladých perspektivních, 

aktivních lidí. 

 

Jako krok kupředu bych vyhodnotila projekt Metalová stezka Mladou Boleslaví, 

coţ je v podstatě nové informační značení atraktivit ve městě, které má kreativní 

podobu a promyšlenou koncepci trasy, která začíná u Škody Auto Muzea, jenţ jako 

turisticky nejnavštěvovanější místo nabízí potenciál, ţe si právě v jeho blízkosti turisté 

všimnou další Metalovou stezkou nabízené cesty do nitra města.
53

 

                                                
52 Zpracováno dle: Mladá Boleslav: oficiální stránky statutárního města [online]. c2007 [cit. 2011-04-20]. 

Ročenky: Město Mladá Boleslav. 
53 Zpracováno dle: Infocentrum: Informační centrum Mladá Boleslav [online]. c2007 [cit. 2011-05-01]. 

Metalová stezka Mladou Boleslaví. Dostupné z WWW: <http://www.kulturamb.eu/ic/Metalova-stezka-

Mladou-Boleslavi-seznamte-se/>. 
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Závěr 
Po zpracování veřejně dostupných materiálů týkajících se problematiky 

komunikace města Mladé Boleslavi a na základě teoretického základu získaného četbou 

související literatury jsem došla k závěru, ţe problémem města Mladé Boleslavi 

rozhodně není jeho nezajímavost, nedostatek atraktivních událostí či nedostupná poloha. 

Zásadní nedostatek spatřuji v jeho neschopnosti své přednosti „prodat“ dobře 

naplánovanou a cíleně organizovanou komunikací ať uţ se svými obyvateli, či 

potenciálními turisty.  

 

Město evidentně tápe a má potíţe s vyprofilováním sebe sama na trhu cestovního 

ruchu. Nemůţe se rozhodnout, kterou ze svých dvou tváří upřednostní a bude pouţívat 

v primární komunikační linii. Snaţí se propagovat všechno, to znamená jednak své 

historické jádro a s ním související akce typu kaţdoroční Starověký a Středočeský 

jarmark, ale zároveň vyzdvihuje průmyslovou oblast s centrem v podobě automobilky 

Škoda Auto a.s. a atraktivity s tím spojené jako je například Škoda Auto Muzeum či 

společně pořádané motoristické akce. Výsledkem je v podstatě neurčitě, nejasně a 

nejistě vyznívající komunikace, která pozbývá efektu, a nemá mnoho šancí uspět v silné 

konkurenci. Navíc tím, ţe se město prezentuje takto bipolárně, se do značné míry 

připravuje o moţnosti širšího vyuţití spolupráce s tak silným partnerem, jakým tradiční 

zavedená firma Škoda Auto a.s. bezpochyby je.  

 

Co se týče vnitřní komunikace, má Mladá Boleslav hrubé nedostatky v efektivitě 

vyuţití jednotlivých komunikačních kanálů. Opět jsem zde narazila na problém 

nepromyšlenosti a nekompaktnosti. Komunikační kanály jsou vyuţívány nahodile a 

komunikace v jednotlivých z nich na sebe víceméně nenavazuje. Pokud se chce občan 

něco dozvědět, musí informace hledat, coţ je z marketingového úhlu pohledu od 

základu špatně. 

 

Přestoţe je vidět úporná snaha o zlepšení v mnoha oblastech ţivota ve městě, 

dokud o jiţ zrealizovaných změnách, ale hlavně chystaných projektech, kulturních 

akcích a dalším dění nebude „nikdo“ vědět, jako by nebyly. Coţ se nestane, dokud 

nebude mít Mladá Boleslav propracovanou marketingovou strategii. 
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Summary 
It has become clear through my studies that Mlada Boleslav does not suffer from 

a dull environment, deficiency of attractions, or inaccessibility. The main deficiency of 

Mlada Boleslav is the town’s improper execution of its marketing communication to 

“sell” its attractive characteristics to residence and tourists alike.  

 

It has become evident that the town struggles to establish a unified identity that it 

can use to promote itself on the tourist market. The reason for this drawback is the 

town’s inability to decide which of its two most dominant characteristics, cultural or 

industrial, to push forward as the town’s main marketing campaign. Mlada Boleslav 

tries to promote its cultural and historical background as well as its industrial heritage 

thanks to Skoda Auto a.s. museums, factory, and motorist events. As a result, the town’s 

marketing communication has become very unclear to the public. This unclear message 

hinders the town’s ability to hold a strong position amongst its competitors. 

Additionally, due to this bipolar marketing campaign, the town is unable to take full 

advantage of a beneficial partnership with a strong entity such as Skoda Auto a.s. 

 

Mlada Boleslav also suffers from an ineffective utilization of individual 

communication channels for internal purposes. I discovered that the town’s processes 

are unclear and incompact. The communication channels are used randomly and very 

little cohesion can be found between individual channels. I have found it very difficult 

to discover required information. In a way, I was forced to search for the most basic 

information, which, from a marketing point of view, is a huge flaw. 

 

As long the public does not have the ability to easily find or be notified of 

changes, planned projects, future events, and other occasions, it is as if these happenings 

did not even take place. Appropriate marketing communication cannot be incorporated 

without a sophisticated marketing strategy in place.
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Otázka: Cítíte se být dostatečně informován/a o kulturním dění ve městě Mladé 

Boleslavi? (Tzn. Myslíte si, ţe se dozvídáte o jednotlivých akcích ve městě 

prostřednictvím různých médií zřetelně a s předstihem?) 

 

Odpověď: a) ano, b) ne 

 

Počet respondentů: 80 náhodných kolemjdoucích, kteří jsou obyvateli města Mladá 

Boleslav 
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