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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je analýza komunikačních aktivit města Plzně 

v souvislosti s kandidaturou na titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2015. 

Podstatnou součástí je přiblížení problematiky place marketingu, zejména s využitím 

zahraniční literatury. Práce se věnuje také place brandingu a strategickému procesu 

marketingového plánování v této oblasti. Součástí je také popis podstaty projektu 

Evropského hlavního města kultury a jeho možného marketingového využití.  Dále je 

přiblíženo začlenění projektu kandidatury na titul Evropského hlavního města kultury 

do dlouhodobého rozvoje města Plzně. A to především prostřednictvím analýzy 

strategických rozvojových dokumentů města. Zásadní je potom samotné posouzení 

komunikačních aktivit města ve stanoveném období, které je ohraničeno podáním 

přihlášky do soutěže o titul na podzim roku 2009 a dnem oficiálního udělení titulu 

Radou EU, tedy 19. květnem 2011. Toto období je v práci z důvodu významných změn 

v kompetencích i v přístupu ke komunikaci dále rozděleno na před vítězstvím a po 

vítězství v soutěži. V práci jsou analyzovány zvolené komunikační nástroje určené 

k propagaci kandidatury města na titul i koncept komunikační strategie navrhovaný 

v přihlášce do soutěže přímo pro rok 2015.  

 

Abstract 

The goal of this bachelor thesis is to analyze the communication activities of the 

city of Pilsen in connection with its nomination for the title of the European Capital of 

Culture 2015. The thesis contains an essential description of approaches to place 

marketing which are further supported by foreign literature. The thesis also focuses on 



 

 

place branding and strategic marketing planning processes in this particular area. A 

complete overview and description of the project of the European Capital of Culture is 

also included and its potential applications in the field of marketing are considered. The 

thesis furthermore covers the integration of this project into the long-term development 

of the city of Pilsen. This is mainly achieved through the analysis of strategic 

development documents of the city. A crucial part is dedicated to the analysis of the 

applied communication activities. These are analyzed within the period which is defined 

by the fall of 2009 and by the day when the city was officially awarded the title, that is 

the 19th of May 2011. This period is divided into two segments: before and after 

winning the competition due to significant changes in the competencies and in the 

approach to communication. This thesis analyzes the communication tools and the 

communication strategy concept for the year 2015 which is included in the application 

of the competition.  
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Úvod 

 

Komunikace míst, ať už měst, regionů nebo celých států, je v současné době 

zejména v zahraničí velmi důležitým tématem. A nejde jen o spojitost s cestovním 

ruchem, zásadní je komunikace snad se všemi skupinami možných zainteresovaných 

subjektů, počínaje místními obyvateli, podniky, politickými zastupiteli, ale samozřejmě 

i turisty. Stejně jako ve sféře tradičních produktů i zde neustále stoupá důležitost odlišit 

se od konkurence. V tomto smyslu je čím dál častěji jako prostředek pro ekonomický i 

společenský rozvoj měst zmiňována kultura. 

Předmětem bakalářské práce je tedy analyzovat, do jaké míry jsou v souladu 

teoretická východiska place marketingu, tak jak je v současné době chápán zejména 

v zahraničí, a projektu Evropské hlavní město kultury (dále také EHMK), který právě 

kulturu považuje za zcela zásadní. Posléze je cílem zejména analyzovat, do jaké míry se 

městu Plzni, které na tento titul kandidovalo, podařilo využít těchto východisek a 

promítnout je do své prozatímní komunikace v souvislosti s kandidaturou. Cílem je také 

posouzení provázání kandidatury s dlouhodobým rozvojem města a zhodnocení 

komunikačních nástrojů zvolených pro komunikaci města ve vymezeném období 

kandidatury.  

Každá z kapitol by šíří tematického záběru vydala na samostatnou práci, jak 

teoretický rámec place marketingu nebo place brandingu, hodnocení města Plzně jako 

destinace cestovního ruchu nebo analýza jeho kulturního potenciálu, posouzení jeho 

koncepčních rozvojových dokumentů, analýza marketingových dopadů projektu 

Evropského hlavního města kultury, ale i vlastní hodnocení marketingové komunikace 

města Plzně právě v rámci kandidatury nebo posouzení kvality navrhovaného kulturního 

programu a komunikační strategie pro rok 2015.  

Jednotlivé kapitoly bakalářské práce se tedy vždy věnují problematice z pohledu 

souvislosti s tématem kandidatury města Plzně na titul EHMK 2015, ačkoli jsem si 

vědoma i jejich širších souvislostí. K problematice place marketingu, která je přiblížena 

především v první kapitole, je přistupováno v rámci širšího kontextu, než jakým je 

tradičně zdůrazňovaný segment turismu. Z toho důvodu jsou primárním zdrojem této 

kapitoly zahraniční odborné články, které z originálu překládám přímo pro její účely.  
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První kapitola se dále zabývá problematikou place brandingu nebo doporučeným 

procesem strategického marketingového plánování v této oblasti. Zdůrazněna je také 

zmiňovaná důležitost posunu vnímání kultury, která je čím dál více chápána jako 

zásadní zdroj konkurenceschopnosti.  

Ve druhé kapitole je hodnoceno město Plzeň, a to z hlediska potenciálu v oblasti 

kultury a image. Oproti původně definovanému záměru bylo v práci upuštěno od 

analýzy konkurenčních měst a benchmarkingu, které byly z hlediska podstaty práce, 

tedy zhodnocení marketingové komunikace v průběhu kandidatury, posouzeny jako 

přesahující její rámec. Práce explicitně nepracuje ani se SWOT analýzou, ačkoli silné a 

slabé stránky i příležitosti a hrozby města Plzně jsou v přístupu ke zpracování kapitoly 

obsaženy. Oproti tomu se ovšem kapitola zabývá dlouhodobým rozvojem města a 

koncepčními dokumenty, které s plánem kandidatury na titul EHMK 2015 úzce 

souvisejí.  

Třetí kapitola se věnuje představení konceptu Evropského hlavního města 

kultury, stručně shrnuje jeho historický vývoj, popisuje jeho podstatu a cíle, proces 

jmenování měst a možné marketingové přínosy projektu.  

Ve čtvrté kapitole je potom přímo přistoupeno k analýze a hodnocení 

komunikace města v souvislosti s kandidaturou. Ta je rozdělena na dvě etapy, jednak na 

období kandidatury, tedy od podání přihlášky do prvního kola soutěže o titul (říjen 

2009) do výhry v září roku 2010. A dále na období po vítězství do oficiálního udělení 

titulu Radou EU, tedy do května 2011. Toto rozdělení je zvoleno zejména z důvodu 

významných změn v kompetencích i v samotném způsobu komunikace města. 

Analyzován je i koncept komunikační strategie města navrhovaný v přihlášce přímo pro 

rok 2015. V poslední kapitole poté dochází ke shrnutí hodnocení komunikace v tomto 

vymezeném období.   

Při zpracování tématu bakalářské práce jsem vycházela z veřejně dostupných 

materiálů, strategických rozvojových dokumentů, výročních zpráv, průzkumů, 

tiskových zpráv nebo zveřejněných rozhodnutí města Plzně a Rady EU. Při 

zpracovávání materiálů je v práci využívána především deskriptivní analýza.   
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1. PLACE MARKETING 

 

Vedle produktů v tradičním slova smyslu v dnešním globalizovaném světě o své 

místo na trhu soupeří i místa (státy, regiony, města). Aby mohla prosperovat, snaží se 

přilákat turisty a investory, stát se střediskem kulturního dění a obchodního nebo 

mediálního zájmu. Nástrojem k dosažení těchto cílů je právě place marketing. 

 

Definice i samotné koncepční uchopení place marketingu se u jednotlivých 

teoretiků často liší.
1
 V rámci práce ale budeme pracovat s definicí, kterou přinášejí 

Kotler et al., když říkají, že cílem place marketingu je posílit schopnost daného místa 

přizpůsobovat se měnícímu se trhu, využívat příležitostí a udržovat životaschopnost.
 

Place marketing je dle autorů úspěšný ve chvíli, kdy jsou spokojeni všichni stakeholdeři 

a kdy dochází k naplnění očekávání návštěvníků, podniků a investorů.
2
 

 

Podobně komplexně k place marketingu přistupují i Kavaratzis a Ashworth, 

když konstatují, že v současnosti je place marketing a jeho efektivita vnímána 

především v oblasti rozvoje turismu. 3 Takto k problematice nejčastěji přistupují i autoři 

v českém prostředí.
4
 Autorská dvojce ale dodává, že marketing může být prospěšný ve 

všech aspektech městského rozvoje a zvyšovat tak atraktivitu místa nejen pro turisty, ale 

pro více cílových skupin, počínaje místními obyvateli.
5
  

V tomto smyslu má být place marketing integrovaným procesem řízení města, 

který má vést k vyprofilování jeho konkurenčních výhod, což zdůrazňují i Kotler et al.,
 

                                                           
1 HANNA, Sonya a Jennifer ROWLEY. An analysis of terminology use in place branding. Place Branding and 

Public Diplomacy [online]. 2008, roč. 4, č. 1, s. 61-75 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1751-8040. DOI: 

10.1057/palgrave.pb.6000084. Dostupné z: <http://www.palgrave-

journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084>.  
2 KOTLER, Philip, Donald H. HAIDER a Irving REIN. Marketing places: attracting investment, industry, and 

tourism to cities, states, and nations. New York: The Free Press, 1993. ISBN 07-432-3636-X. str. 18. 
3 KAVARATZIS, Mihalis a Gregory ASHWORTH. Place marketing: how did we get here and where are we going?. 

Journal of Place Management and Development [online]. 2008, roč. 1, č. 2, s. 150-165 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1753-

8335. DOI: 10.1108/17538330810889989. Dostupné z: 

<http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989>.  
4 Na příklad JAKUBÍKOVÁ, Dagmar; PALATKOVÁ, Monika. 
5 KAVARATZIS, Mihalis a Gregory ASHWORTH. Place marketing: how did we get here and where are we going?. 

Journal of Place Management and Development [online]. 2008, roč. 1, č. 2, s. 150-165 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1753-

8335. DOI: 10.1108/17538330810889989. Dostupné z: 

<http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989>.   

http://www.palgrave-journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084
http://www.palgrave-journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084
http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989
http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989
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když právě propagování hodnot a image daného místa považují za jednu z jeho 

klíčových oblastí.
6
 

1.1 Místo, destinace 

 

Analýza terminologie užívané v oblasti place marketingu autorské dvojce Hanna 

a Rowley ukazuje, že v odborné literatuře často dochází k nesouladu při užívání pojmů 

místo (place) a destinace (destination) ve vztahu k oblastem turismu, nebo brandingu a 

obchodu. Autoři konstatují, že pojem destinace (destination) je obecně spíše vnímán 

v souvislosti s turistickým rozměrem místa.
7
 Jako výchozí v tomto smyslu můžeme 

uvést definici D. Buhalise, který chápe destinaci jako slitinu turistických produktů a 

služeb nabízející zákazníkovi integrovaný zážitek, které zákazník konzumuje pod 

jednotnou značkou destinace.
8
  

 

Jak ale konstatují Hanna a Rowley, v praxi se pozornost začíná přemisťovat od 

oblasti turismu spíše právě k obchodu a marketingu.
9
 Kde je tedy, i v rámci této práce, 

dávána přednost pojmu místo (place).    

 

1.2 Specifika place marketingu 

 

Marketing v této oblasti je velmi komplexní, zasahuje do mnoha oblastí a je 

závislý na úzkých vztazích s velkým množstvím zainteresovaných subjektů. Na příklad 

Kotler et al. jako základní cílové skupiny, které musíme brát v potaz při budování image 

konkrétního místa, určují nové rezidenty, návštěvníky, továrny, sídla a kanceláře firem, 

                                                           
6 KOTLER, Philip, Donald H. HAIDER a Irving REIN. Marketing places: attracting investment, industry, and 

tourism to cities, states, and nations. New York: The Free Press, 1993. ISBN 07-432-3636-X. str. 79-80. 
7 HANNA, Sonya a Jennifer ROWLEY. An analysis of terminology use in place branding. Place Branding and 

Public Diplomacy [online]. 2008, roč. 4, č. 1, s. 61-75 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1751-8040. DOI: 

10.1057/palgrave.pb.6000084. Dostupné z: <http://www.palgrave-

journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084>.  
8 BUHALIS, Dimitrios. Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management [online]. 2000, no. 

21, 97 - 116 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://www2.egi.ua.pt/cursos_2005/files/TT/BuhalisDestinationMarketing.pdf>. 
9 HANNA, Sonya a Jennifer ROWLEY. An analysis of terminology use in place branding. Place Branding and 

Public Diplomacy [online]. 2008, roč. 4, č. 1, s. 61-75 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1751-8040. DOI: 

10.1057/palgrave.pb.6000084. Dostupné z: <http://www.palgrave-

journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084>.  

http://www.palgrave-journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084
http://www.palgrave-journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084
http://www.palgrave-journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084
http://www.palgrave-journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084
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podnikatele, investory a zahraniční kupující.
10

 Každá z těchto cílových skupin navíc 

samozřejmě vyhledává odlišné hodnoty. V neposlední řadě ani zájmy jednotlivých 

poskytovatelů služeb a produktů v rámci destinace nemusí být v souladu.  

 

Kavaratzis a Ashworth se naopak věnují souvislosti place marketingu s dalšími 

oborovými oblastmi, konkrétně s brandingem v korporátní sféře. Ta je podle nich ještě 

více podpořena rozvojem konceptů korporátní image, korporátní identity a korporátní 

komunikace. Autoři spatřují mezi korporátním brandingem a place marketingem mnoho 

podobností, oba mají multidisciplinární souvislosti, oba musí brát v úvahu velké 

množství zainteresovaných subjektů, jsou nehmotné a zároveň komplexní, musí brát 

v potaz společenskou zodpovědnost a je nutné je rozvíjet dlouhodobě.
11

 

 

V porovnání s brandingem klasických produktů nebo služeb se ale místa musí 

vyrovnávat s množstvím specifických úkolů. Jak popisují Morgan et al., musí vyjít 

s omezeným rozpočtem, počítat s malou kontrolou managementu a jsou velmi citlivá 

k vnějším i vnitřním politickým tlakům.
12

  

 

1.3 Strategický proces marketingového plánování 

 

Jak již bylo řečeno, místa se během strategického plánování musí zaměřit na 

velmi širokou cílovou skupinu nejrůznějších zainteresovaných subjektů. Efektivním 

způsobem, jak docílit toho, aby se tyto subjekty s místem ztotožnily a mohly případně 

dále propagovat jeho klíčové hodnoty, je jejich zahrnutí do tvorby samotné 

komunikační strategie. 

 

Nizozemský odborník v oblasti budování značek a strategií Sicco van Gelder 

považuje za základní úrovně, na kterých město s jednotlivými zainteresovanými 

skupinami komunikuje, turismus, tedy komunikaci směrem k návštěvníkům města 

                                                           
10KOTLER, Philip, Donald H. HAIDER a Irving REIN. Marketing places: attracting investment, industry, and 

tourism to cities, states, and nations. New York: The Free Press, 1993. ISBN 07-432-3636-X. str. 143-144.  
11 KAVARATZIS, Mihalis a Gregory ASHWORTH. Place marketing: how did we get here and where are we going?. 

Journal of Place Management and Development [online]. 2008, roč. 1, č. 2, s. 150-165 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1753-

8335. DOI: 10.1108/17538330810889989. Dostupné z: 

<http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989>.   
12 MORGAN, Nigel, Annette PRITCHARD a Roger PRIDE. Destination branding: creating the unique destination 

proposition. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2004, 313 s. ISBN 07-506-5969-6. str. 62. 

http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989
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prostřednictvím jeho atraktivit nebo kvality turistické infrastruktury. Dále soukromý 

sektor, kdy jsou s městem spjaty produkty, které v něm vznikají nebo služby, které jsou 

v něm poskytovány. Veřejnou správu, tedy úroveň vzdělávání, bydlení, bezpečnosti 

nebo ochrany životního prostředí. Investice a imigranty, konkrétně způsob, jakým je 

město láká a je schopno využít jejich potenciálu či talentu. Kulturu a vzdělávání, které 

vypovídají o hodnotách města. A konečně samotné obyvatele města, obyčejné lidi, 

jejichž chování a úroveň komunikace má při budování image města obrovský vliv. 

Místní obyvatelé musí být první, kteří věří značce a budované image města a musí 

fungovat jako její ambasadoři.
13

 

 

 Při samotném budování značky destinace je potom dle Morgana a Pritchard  

zejména důležité správně definovat její klíčové hodnoty, které by měly být trvalé, 

relevantní, komunikovatelné a výrazné, což samozřejmě vyžaduje průzkum trhu.
14

  

Buhalis dokonce uvádí, že jediným způsobem, jak do budoucna efektivně řídit destinaci 

ku prospěchu všech jejích stakeholderů, je inovativní přístup k marketingu založený na 

průzkumech a nových technologiích.
15

  

 

Jak ale konstatují Kavaratzis a Ashworth, zcela zásadní je i dodržení postupů 

marketingového procesu.
16

 Proces strategického plánování dle Kotlera et al. prochází 

pěti fázemi, od auditu místa, přes nastavení cílů a vize, formulaci strategie, akční plán 

až po implementaci a kontrolu.
17

 Tyto popsané kroky se v základní osnově shodují 

s fázemi, které pro proces marketingového řízení destinace představuje Palatková, jsou 

to: 

 Marketingový výzkum a situační analýza, analýza tržních příležitostí 

 Určení vize a poslání destinace 

 Formulace cílů destinace 

                                                           
13 VAN GELDER, Sicco. City Brand Partnerships. DINNIE, Keith. City branding: theory and cases. New York: 

Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0--230-24185-5. 
14 MORGAN, Nigel, Annette PRITCHARD a Roger PRIDE. Destination branding: creating the unique destination 

proposition. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2004, 313 s. ISBN 07-506-5969-6., str. 62 
15 BUHALIS, Dimitrios. Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management [online]. 2000, 

no. 21, 97 - 116 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://www2.egi.ua.pt/cursos_2005/files/TT/BuhalisDestinationMarketing.pdf>.  
16 KAVARATZIS, Mihalis a Gregory ASHWORTH. Place marketing: how did we get here and where are we going?. 

Journal of Place Management and Development [online]. 2008, roč. 1, č. 2, s. 150-165 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1753-

8335. DOI: 10.1108/17538330810889989. Dostupné z: 

<http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989>.   
17 KOTLER, Philip, Donald H. HAIDER a Irving REIN. Marketing places: attracting investment, industry, and 

tourism to cities, states, and nations. New York: The Free Press, 1993. ISBN 07-432-3636-X.. str. 81. 

http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989
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 Identifikace strategických jednotek obchodu (SBU a nových příležitostí) 

 Formulování strategie destinace 

 Plánování marketingových programů (marketingový mix) 

 Realizace strategie destinace 

 Kontrola, měření a hodnocení marketingového úsilí
18

 

 

 V rámci těchto bodů je pro destinace (místa) specifické rozšíření klasického 

marketingového mixu, který je definovaný jako „soubor taktických marketingových 

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

upravit nabídku podle přání zákazníka na cílovém trhu
19

“ o další prvky: 

 

 People (lidé) 

 Packaging (balíčky služeb) 

 Programming (tvorba programů) 

 Partnership (spolupráce, partnerství, koordinace) 

 Process (procesy) 

 Political power (politická moc)20 

 

1.4 Place branding 

 

Branding v oblasti míst může být obdobně jako branding klasických produktů 

chápán jako konstrukt několika dílčích přístupů. Dle Blain et al. se jedná o soubor 

marketingových aktivit, které jednak vytvářejí jméno, symbol, logo nebo jiný grafický 

znak, který destinaci identifikuje a odlišuje od ostatních. Dále aktivit, které budují 

dojem nabídky unikátního a zapamatovatelného turistického zážitku, posilují 

emocionální vazbu mezi místem a jeho návštěvníkem, a to vše za účelem vytváření 

image, která ovlivní rozhodnutí návštěvníků zvolit si jednu destinaci na úkor jiné.
21

  

                                                           
18 PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací: strategický a taktický marketing destinace turismu, 

systém marketingového řízení destinace a jeho financování, řízení kvality v destinaci a informační systém destinace. 

1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. ISBN 978-80-247-3749-2. str. 21. 
19 KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2004, 864 s. ISBN 978-80-247-0513-2.. str. 

105. 
20 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s. Marketing (Grada). 

ISBN 978-80-247-3247-3. str. 183. 
21 BLAIN, C. Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. Journal of 

Travel Research [online]. 2005-05-01, roč. 43, č. 4, s. 328-338 [cit. 2012-04-09]. ISSN 0047-2875. DOI: 

10.1177/0047287505274646. Dostupné z: <http://jtr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0047287505274646>.  

http://jtr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0047287505274646
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Vztah mezi pojmy place marketing a place branding je v literatuře chápán 

různorodě, někteří
22

 jejich význam a vhodný strategický přístup k nim striktně rozlišují. 

Pokud ale place marketing chápeme nejen jako soubor nahodilých investic do reklamy, 

který by ho nevyhnutelně činil procesem neorganizovaným, ale jako skutečně 

strategický plánovací proces, můžeme i pro účely této práce považovat place branding 

za neodmyslitelnou součást či nástroj place marketingu a pracovat tedy s oběma 

termíny, dle konkrétních intencí, zároveň.  

 

Takto k problematice v podstatě přistupují Morgan et al., když branding 

považují za pravděpodobně nejsilnější marketingovou zbraň dostupnou v současném 

destinačním marketingu, který je konfrontován s rostoucí zaměnitelností produktů a 

konkurencí. Dále zdůrazňují, že bitva o zákazníky mezi destinacemi se nebude vést 

v rovině cen, ale v rovině emocí a mysli, tedy v teritoriu značek.
23

 Také Palatková 

zmiňuje, že strategie značky (branding) představuje centrální bod komunikační strategie 

destinace.
24

  

 

Rostoucí důležitost place marketingu se zaměřením na branding a řízení reputace 

dokazuje na příklad i žebříček hodnotící sílu značek měst, který vytvořil Simon Anholt, 

The Anholt City Brands Index z roku 2006 (dnes The Anholt-GfK Roper City Brands 

Index)
25

. Ten při hodnocení pracuje s hexagonem hodnot, které slouží jako nástroj pro 

srovnávání jednotlivých měst, mezi tyto hodnoty patří Presence (vystupování), Place 

(místo), Potential (potenciál), Pulse (puls), People (lidé) a Prerequisites (předpoklady ke 

spokojenému životu). 

  

                                                           
22 Robert Govers: Why not to confuse place branding with place marketing [online]. 2010 [cit. 2012-03-14]. 

Dostupné z: <http://www.rgovers.com/blog/13865/Why_not_to_confuse_place_branding_with_place_marketing>. 
23 MORGAN, Nigel, Annette PRITCHARD a Piggott RACHEL. New Zealand, 100% Pure. The creation of a 

powerful niche destination brand. Journal of brand management [online]. 2002, 4/5, s. 335-354 [cit. 2012-04-12]. 

ISSN 1350-231x. Dostupné z: 

<http://search.proquest.com/docview/232488687/fulltextPDF/136A6C8A63852111E85/1?accountid=15618>. 
24PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací: strategický a taktický marketing destinace turismu, 

systém marketingového řízení destinace a jeho financování, řízení kvality v destinaci a informační systém destinace. 

1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. ISBN 978-80-247-3749-2. str. 39. 
25 GfK Custom Research North America. Place Branding Research: The Anholt-GfK Roper City Brands Index 

[online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/placebranding/cbi/index.en.html>.  

http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/placebranding/cbi/index.en.html
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1.5 Zaměření na turismus 

 

Jak uvádí i Morgan et al., ačkoli je turismus z pohledu destinace jen jedním 

prvkem ekonomiky, měl by být nedílnou součástí place marketingu, protože podporuje 

a vede rozvoj města jako značky.
26

 

 

Důležitost turismu jako složky place marketingu dokazuje i jeho ekonomický 

přínos, „Příjmy České republiky z mezinárodního cestovního ruchu dosáhly v roce 2011 

celkem 135 miliard korun, saldo platební bilance za cestovní ruch skončilo přebytkem 

54,4 miliardy korun.“
27

 Dle World tourism organization UNWTO navíc ve světovém 

měřítku dochází každoročně k nárůstu mezinárodního cestovního ruchu, pro rok 2011 se 

jednalo o nárůst o 4,4% na 980 milionů, dle dokumentu UNWTO World Tourism 

Barometer předpovídá další nárůst i pro rok 2012
28

.  

 

Marketingové aktivity v oblasti turismu ale nejsou vždy voleny vhodně 

s ohledem na jeho specifičnost. Dle Buhalise se marketing tradičně zaměřuje na zvýšení 

návštěvnosti místa a nakládá tedy s turismem jako s jakoukoli jinou komoditou. Tento 

přístup ale zanedbává specifické potřeby a limity jednotlivých destinací i jejich 

geografické, environmentální a sociokulturní charakteristiky.
29

 Kotler a Gertner ve 

stejném duchu dodávají, že v turistickém marketingu by manažeři měli rozumět 

hodnotám, které turisté vyhledávají jako uživatelé (společenské a emoční hodnoty), jako 

kupující (pohodlí a personalizace) a jako platící (cena a kredit). Zkoumáno by mělo být 

i konkurenční prostředí, protože zákazníci mají při volbě destinace tisíce možností a 

přitahováni budou destinací, která nabízí největší hodnotu, ať už z důvodu, že nabízí 

nejvíce benefitů, nebo protože je levnější nebo dostupnější.
30

  

 

                                                           
26 MORGAN, Nigel, Annette PRITCHARD a Piggott RACHEL. New Zealand, 100% Pure. The creation of a 

powerful niche destination brand. Journal of brand management [online]. 2002, 4/5, s. 335-354 [cit. 2012-04-12]. 

ISSN 1350-231x. Dostupné z: 

<http://search.proquest.com/docview/232488687/fulltextPDF/136A6C8A63852111E85/1?accountid=15618>. 
27 CZECHTOURISM. Cestovní ruch v platební bilanci, rok 2011: tisková zpráva [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. 

Dostupné z: <http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=636.pdf>.  
28 UNWTO World Tourism Barometer [online]. 2012 [cit. 2012-02-18]. Dostupné z: 

<http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_01_january_en_excerpt.pdf>.  
29 BUHALIS, Dimitrios. Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management [online]. 2000, 

21, 97 - 116 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://www2.egi.ua.pt/cursos_2005/files/TT/BuhalisDestinationMarketing.pdf >. 
30 KOTLER, Philip a David GERTNER. Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand 

management perspective. Journal of brand management [online]. 2002, 4/5, s. 249-261 [cit. 2012-05-12]. ISSN 

1350-231X. Dostupné z: <http://search.proquest.com/docview/232486748?accountid=15618>. 

http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=636.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_01_january_en_excerpt.pdf
http://www2.egi.ua.pt/cursos_2005/files/TT/BuhalisDestinationMarketing.pdf
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1.5.1  Kulturní turismus  

 

Podle dokumentu Tourism trends for Europe
31

, který v roce 2006 zveřejnila 

European travel commision, prochází turismus ve světě i v Evropě významnými 

změnami, jedním ze zásadních trendů je potom právě zaměření na kulturu. 

V dokumentu se pracuje přímo s pojmem kulturního turismu a jeho definicí dle ATLAS 

(Association for Tourism and Leisure Education), která říká, že jde o pohyb osob za 

kulturními atrakcemi pryč z jejich běžného místa pobytu se záměrem získat nové 

informace a zážitky, které by naplnily jejich kulturní potřeby.
32

  

 

V Evropě obecně dochází k posunutí vnímání kultury a jejího významu při 

strategickém plánování a ekonomickém rozvoji měst. Dle Franca Bianchini, profesora 

kulturní politiky a plánování na Leeds Metropolitan University, je třeba plánování měst 

vést s ohledem na kulturu a ke strategiím i plánování obecně zaujmout velmi citlivý 

přístup. Tvorbu kulturních plánů považuje za koncepční zastřešení, které „zajistí 

systematické a kontinuální napojení kulturního plánování na další sféry veřejné politiky 

počínaje oblastí mládeže až po ekonomický rozvoj nebo marketing míst“.
33

 Kultura je v 

tomto smyslu uznávána jako zdroj konkurenceschopnosti Evropy, zejména v souvislosti 

s rozvojem znalostní ekonomiky, technologií a inovací. 

  

                                                           
31 EUROPEAN TRAVEL COMMISION. Tourism trends for Europe [online]. 2006 [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: 

<http://www.etc-corporate.org/resources/uploads/ETC_Tourism_Trends_for_Europe_09-2006_ENG.pdf>.  
32 Tamtéž 
33Zaznělo na konferenci Forum for creative Europe Prague 2009; Kreativita a společnost: Panel 2B: Kreativní města 

[online]. 2009 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://www.forumforcreativeeurope.cz/upload/file/Sbornik%20odbornych%20prispevku/08_panel2B_cz.pdf>.  

http://www.etc-corporate.org/resources/uploads/ETC_Tourism_Trends_for_Europe_09-2006_ENG.pdf
http://www.forumforcreativeeurope.cz/upload/file/Sbornik%20odbornych%20prispevku/08_panel2B_cz.pdf


13 

 

2. MĚSTO PLZEŇ JAKO DESTINACE 

 

2.1 Základní charakteristika Plzně  

 

Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů 2011 má okres Plzeň-město 187 047 

obyvatel,
34

 Plzeň je tak čtvrtým největším městem České republiky, za dominantní 

Prahou potom druhým největším městem Česka. „Z pohledu geografické polohy a s ní 

souvisejících dopravních vazeb má Plzeň velmi dobré postavení. Díky své výhodné 

poloze byla vždy křižovatkou obchodních cest směřující z Prahy do západní Evropy. 

Pružnost obchodu v současnosti umožňuje napojení na dálnici D5 směřující z Prahy do 

Německa.“35 Charakteristickým kompozičním prvkem Plzně je soutok čtyř řek, kterými 

je ohraničeno historické jádro města.   

 

Město spolu s blízkým okolím představuje dominantní průmyslové centrum.  

V 19. století byly v Plzni založeny průmyslové giganty Plzeňský prazdroj a závody 

Škoda. V Plzni sídlí dvě vysoké školy, Západočeská univerzita založená v roce 1991 a 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Jejími partnerskými městy jsou německý 

Regensburg, švýcarský Winterthur, japonské Takasaki, francouzské Limoges, belgické 

Liège, slovenská Žilina a Birmingham v USA.  

 

2.2 Plzeň jako destinace cestovního ruchu 

  

 
V této práci se posouzením města Plzně jako destinace budeme věnovat 

z perspektivy souvislosti s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury, konkrétně 

tedy z hlediska kulturního potenciálu a stávající image města. 

 

K nejhodnotnějším kulturním institucím města Plzně patří Divadlo J. K. Tyla, 

Plzeňská filharmonie, Západočeská galerie nebo Západočeské muzeum. Plzeň je 

dějištěm mnoha kulturních akcí mezinárodního významu, patří mezi ně Smetanovské 

dny, Skupova Plzeň, Divadelní léto pod plzeňským nebem, Pilsner Fest či Mezinárodní 

                                                           
34 Základní výsledky. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. 2011 [cit. 2012-04-

08]. Dostupné z: <http://vdb.czso.cz/sldbvo>. 
35 Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. Plzeň, 2008 [cit. 2012-04-

08]. Dostupné z: <http://www.ukep.eu/mestokultury/IPRM_text.pdf>.  

http://vdb.czso.cz/sldbvo
http://www.ukep.eu/mestokultury/IPRM_text.pdf
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bienále kresby. Mezi turisticky atraktivní cíle patří i Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, Pivovar a Pivovarské muzeum, Velká Synagoga a Techmania Science 

Center. Ovšem „Z hlediska evropských standardů je kulturní infrastruktura Plzně v 

mnoha ohledech již zastaralá a neodpovídá současným nárokům, které západoevropské 

publikum, kulturní turisté, tvůrci i manažeři kultury považují v regionálním centru této 

velikosti za samozřejmost“.
36

  

 

Nabídka a marketing města se mají dle schválené Strategie rozvoje cestovního 

ruchu
37

 do budoucna opírat o tři hlavní témata: pivo, kde chce město využít 

propagačních aktivit Plzeňského prazdroje a ještě více podpořit již tak silnou konotaci 

piva ve vztahu k Plzni. Dále o vzdělávání, kde kromě vysokých škol a rozvoje 

inovativního podnikání zdůrazňuje také rozvoj kongresové turistiky. A o kulturu 

s důrazem na poznávací i prožitkové aktivity. Tento poslední bod je potom samozřejmě 

významně rozveden v souvislosti s kandidaturou na EHMK 2015.  

 

Podle průzkumů CzechTourism se Plzeň z hlediska návštěvnosti zahraničních 

turistů mezi konkurencí ostatních českých měst v roce 2009 umístila na třetím
38

 a v roce 

2010 potom na sedmém
39

 místě. Dle výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch 

z léta 2011
40

 byla v turistickém regionu Plzeňsko a Český les nejlépe hodnocena 

přátelskost místních lidí, ubytovací služby a péče o bezpečí návštěvníků. Naopak 

nespokojení byli návštěvníci s dostupností hromadné dopravy a také s nabídkou 

volnočasových aktivit a společenského i kulturního vyžití. Jako hrozba byla v rámci 

dílčí SWOT analýzy tohoto výzkumu označena nedostatečná propagace kulturních 

možností.  

 

To je podstatné zejména vzhledem k plánovanému profilování města právě na 

oblast kultury, nemluvě o samotné kandidatuře na titul EHMK 2015. K tomuto tématu 

                                                           
36 Strategie společnosti Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z:< http://www.plzen2015.net/wp-

content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf>.  
37 Potenciál města Plzně z pohledu cestovního ruchu: Část 2. Strategie rozvoje cestovního ruchu 2008-2012 [online]. 

2007 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: <http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-

dokumenty/clanky-8/potencial-mesta-plzne-z-hlediska-cestovniho-ruchu.aspx>. 
38 FACTUM INVENIO, s.r.o. Příjezdový cestovní ruch v období leden – březen 2009 [online]. 2009 [cit. 2012-04-

08]. Dostupné z: <http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=0560_.pdf>.    
39 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 2009- 2015: Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 [online]. 2011 [cit. 

2012-04-08]. Dostupné z: <http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=610.pdf>.  
40 IPSOS TAMBOR, s.r.o. Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch - souhrnná etapová zpráva léto 2011 [online]. 

2011 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/leto2011/Monitoring%20DCR_Souhrnna%20etapova%20zpra

va_Leto%202011_CZ.pdf>.  

http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/potencial-mesta-plzne-z-hlediska-cestovniho-ruchu.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/potencial-mesta-plzne-z-hlediska-cestovniho-ruchu.aspx
http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=0560_.pdf
http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=610.pdf
http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/leto2011/Monitoring%20DCR_Souhrnna%20etapova%20zprava_Leto%202011_CZ.pdf
http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/leto2011/Monitoring%20DCR_Souhrnna%20etapova%20zprava_Leto%202011_CZ.pdf
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se váže také zjištění průzkumů s názvem Monitoring návštěvníků v turistickém regionu 

Plzeňsko
41

, dle kterého mezi sledovaným rokem 2005 a přelomem let 2006/7 klesl počet 

návštěvníků vyhledávajících turistický region Plzeňsko z důvodu poznávání (návštěvy 

turistických atraktivit, historie, architektura, kultura, folklor) o 4% (z 26% na 22%).  

 

2.3 Dlouhodobý rozvoj města 

 

Plzeňský projekt kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015 je 

prezentován jako vyústění dlouhodobých snah o kulturní i obecný rozvoj města i 

regionu.
42

 Nosnými strategickými dokumenty, které mají dokazovat tyto dlouhodobé 

tendence, jsou potom zejména Program rozvoje města Plzně a Program rozvoje kultury 

ve městě Plzni na léta 2009 – 2019.  

2.3.1 Program rozvoje města Plzně 

První z uvedených, Program rozvoje města Plzně
43

, je dokument, který zakládá 

ucelenější proces strategického plánování ve městě. Jako hlavní důvody jeho vzniku 

jsou uvedeny sjednocení záměrů města a jednotlivých městských obvodů i celého 

Plzeňského kraje a potřeba reflektovat změny související se vstupem ČR do Evropské 

unie. Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně byl zpracováván v letech 2001-

2003 a je každoročně aktualizován. Již od Akčního plánu pro rok 2007 na seznamu mezi 

klíčovými projekty figuruje i kandidatura na titul EHMK.
44

  

V dokumentu se setkáme i s hodnocením nedostatků města v oblasti komunikace 

nebo rozvoje kultury. Nízká úroveň prezentace města je v analytické části dokumentu 

přímo definována jako jeden z hlavních problémů rozvoje města. V konkrétnějším 

popisu problému je potom zmíněna přetrvávající image „černého“ průmyslového města, 

nevyužití potenciálu pořádání kulturních a společenských akcí, nedostatečné, téměř 

                                                           
41 GFK GROUP. Monitoring návštěvníku v turistickém regionu Plzeňsko: Vyhodnocení etapy léto 2005 [online]. 2005 

[cit. 2012-04-08]. Dostupné z: <http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=0136_.pdf>.;    

GFK GROUP. Monitoring návštěvníku v turistickém regionu Plzeňsko: Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 [online]. 

2007 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=0234_.pdf>.  
42 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 28. 
43 Program rozvoje města Plzně [online]. 2004 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://ukr.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=1135>.  
44 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 25. 

http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=0136_.pdf
http://vyzkumy.czechtourism.cz/download.php?type=analyzy&file=0234_.pdf
http://ukr.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=1135
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nulové využití bohaté tradice výstavnictví nebo nízká úroveň spolupráce mezi městskou 

správou a podnikateli v oblasti cestovního ruchu a prezentace.  

Se zdůrazněním důležitosti rozvoje v oblasti kultury a přímou souvislostí 

s pozdější kandidaturou se setkáme v kapitole Vize rozvoje města Plzně. Znění samotné 

vize je totiž „Plzeň - moderní evropské město“. V rámci ní jsou rozpracovány tři 

rozvojové pilíře, ve druhém z nich je potom přímo stanoveno, že „Město Plzeň bude 

rozvíjet svůj význam kulturního a společenského centra, a to nejen v rámci regionu, ale i 

v širším rozsahu.“ Konkrétně jsou potom doporučena čtyři hlavní opatření:  

 vytvořit nový a silný obraz města 

 využít geografické polohy města 

 prezentovat Plzeň jako progresivní město s vysokou společenskou a duchovní 

hodnotou života 

 zlepšit služby pro cestovní ruch 

V roce 2007, od kterého tedy v Programu rozvoje města Plzně již přímo figuruje 

i plán na kandidaturu na EHMK 2015, vznikl i dokument přímo zaměřený na oblast 

cestovního ruchu a prezentace s názvem Potenciál města Plzně z pohledu cestovního 

ruchu
45

.  

2.3.2 Program rozvoje kultury  

Kulturnímu potenciálu města se blíže věnuje Program rozvoje kultury ve městě 

Plzni na léta 2009 – 2019
46

. Tento dokument se úzce váže přímo s kandidaturou na titul 

EHMK 2015, začal vznikat až po rozhodnutí města zúčastnit se kandidatury, konkrétně 

v dubnu 2008, a to za účelem jeho využití jako podkladu pro přihlášku do soutěže o 

titul.  

V rámci dokumentu byla definována vize města: „Plzeň je otevřená a 

komunikující metropole s kvalitní kulturní a uměleckou scénou, vlídné město pečující o 

svůj vzhled, o své kulturní dědictví, o své obyvatele i návštěvníky. Je provokující, 

                                                           
45 Potenciál města Plzně z pohledu cestovního ruchu [online]. 2007 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/potencial-mesta-plzne-z-

hlediska-cestovniho-ruchu.aspx>.  
46 Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019 [online]. 2009 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: 

<http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/program-rozvoje-kultury-ve-

meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx>.  

http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/potencial-mesta-plzne-z-hlediska-cestovniho-ruchu.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/potencial-mesta-plzne-z-hlediska-cestovniho-ruchu.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx
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inspirující a lákající, město příjemné pro život, město, které musíte vidět, město, kde 

budete chtít žít.“ Jako nástroj k naplnění této vize je chápána právě především 

kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury 2015, která je i jednou ze sedmi 

klíčových priorit tohoto programu. Ty jsou definovány takto:  

1. PLZEŇ Evropským hlavním městem kultury 2015 

2. PLZEŇ HRDÁ a soběstačná 

3. PLZEŇ ŽIVÁ se značkou kvality v oblasti kultury a umění  

4. PLZEŇ TVŮRČÍ, INSPIRUJÍCÍ A KOMUNIKUJÍCÍ  

5. PLZEŇ NEZAPOMÍNAJÍCÍ  

6. PLZEŇ PŘITAŽLIVÁ 

7. PLZEŇ VZDĚLANÁ A PROSPERUJÍCÍ 

 

V rámci každé ze sedmi priorit programu jsou definovány jednotlivé cíle a dále 

konkrétnější opatření, jejichž prostřednictvím má být cílů dosaženo. Pro každé opatření 

jsou potom stanoveny konkrétní objektivně ověřitelné indikátory, které většinou 

stanovují datum, ke kterému má být dílčích opatření dosaženo, případně přibližují 

očekávanou medializaci po dokončení jednotlivých kroků. Opatření jsou dále 

doprovázena uvedením předpokládaných nákladů a zdrojů financování. 

Mezi stanovená opatření prvního bodu patří přihlášení do soutěže o titul, 

v případě úspěchu potom ustanovení controllingového objektu Plzeň 2015 jako 

rozpočtového nástroje sloužícího k financování realizace projektu a dále založení 

samostatné účelové kulturní organizace Plzeň 2015. Dále program přichází 

s požadavkem zavedení samostatného grantového programu na financování projektů 

souvisejících s EHMK 2015 a vytvoření značky Podporuji Plzeň – Evropské hlavní 

město kultury 2015, která by měla zastřešit vybrané podnikatelské záměry a investory 

právě v oblasti kultury a služeb.  

Ve druhém bodě „Plzeň hrdá a soběstačná“ se jedná zejména o financování 

provozu kultury a její udržitelný rozvoj. V bodě třetím „Plzeň živá se značkou kvality 

v oblasti kultury a umění“ je předmětem zájmu zvýšení a podpora kvality produkce 
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v Plzni, festivalů, pouličních produkcí či multikulturních a alternativních projektů. A to 

zejména prostřednictvím propracovanějšího programu stipendií a grantů, udělování cen 

za umělecké projekty, tvorby veřejně přístupných strategií rozvoje kulturních institucí a 

vytvoření mediální platformy využitelné k diskuzi a kritické reflexi kultury a umění 

v Plzni. 

V rámci priority „Plzeň živá“ se program zabývá kulturní infrastrukturou, 

zejména nutností výstavby nových budov. U čtvrté priority „Plzeň tvůrčí, inspirující a 

komunikující“ je podstatnou součástí z pohledu této práce podsekce Informace, 

komunikace, prezentace. Jako primární cíl je v této oblasti vnímáno vypracování 

prezentační a komunikační strategie města Plzně. Dalším podstatným bodem je zřízení 

internetového portálu jako nástroje pro informování i vzájemnou komunikaci, který by 

měl ve třech jazycích (češtině, angličtině a němčině) nabízet aktuální kulturní přehled, 

recenze, názorové články, blogy a diskusní fóra. Součástí tohoto bodu jsou dále sekce 

zdůrazňující nutnost spolupráce s partnerskými městy, institucemi a organizacemi. 

V pátém bodě „Plzeň nezapomínající“ je zdůrazněna nutnost péče o městskou 

památkovou rezervaci. V bodě šestém „Plzeň přitažlivá“ je akcentován plán pracovat 

s veřejným prostorem města. Současně se tento bod věnuje rozvoji kulturního turismu a 

záměru budovat vnímání Plzně jako značky v oblasti kultury, to má být opět velmi úzce 

spojeno právě s kandidaturou Plzně na EHMK 2015. Rozvoje kulturního turismu má být 

dle tohoto bodu dosaženo především prostřednictvím festivalů, díky rozvoji Zoologické 

a botanické zahrady v Plzni a projektu science centra Techmania. Jak Techmania, tak 

zmiňované festivaly by zároveň měly sloužit jako možný způsob trávení volného času 

pro účastníky kongresů a konferencí, na které se dle dokumentu chce Plzeň při budování 

své image turistické destinace zaměřovat.  

V posledním bodě s názvem „Plzeň vzdělaná a prosperující“ je pozornost 

zaměřena na ekonomický potenciál kultury a spolupráci mezi kulturní, akademickou a 

podnikatelskou sférou. Podstatnou součástí tohoto bodu je nastavení mechanismu 

hodnocení kvality městem zřizovaných kulturních organizací, které budou hodnoceny 

dle předem stanovených kritérií, mezi která patří i míra vzájemné spolupráce s dalšími 

organizacemi uvnitř města, počet mezinárodních a zahraničních projektů, účast na 

mezinárodních festivalech a výstavách nebo počet recenzí v celostátních médiích.  
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Velkým přínosem dokumentu z hlediska kandidatury je v důsledku také 

jednohlasné schválení plánovaných investičních projektů a navýšení podílu městského 

rozpočtu na neinvestiční náklady na kulturu na 9%.
47

  

 Potenciální hrozbou dokumentu jsou velmi konkrétně nastavené objektivně 

měřitelné indikátory, které v řádu jednotek procent určují požadované nárůsty 

návštěvnosti, spokojenosti obyvatel zjišťované v průzkumech nebo nárůsty 

organizovaných projektů, zároveň uvádějí i přesná data, kdy jich má být dosaženo.  

 V jednotlivých strategických dokumentech města by bylo vhodné větší začlenění 

do kontextu dalších programových dokumentů zpracovávaných na národní či krajské 

úrovni. Také přehledný popis vazeb mezi jednotlivými dokumenty, které se mnohdy 

významně tematicky prolínají
48

 

  

                                                           
47 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 27. 
48přehled dokumentů dostupný na <http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-

dokumenty/koncepcni-dokumenty-mesta-plzne.aspx> 

http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/koncepcni-dokumenty-mesta-plzne.aspx
http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/koncepcni-dokumenty-mesta-plzne.aspx
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3. EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 

 

Evropské hlavní město kultury (EHMK) je titul, který je aktuálně vždy na dobu 

jednoho roku propůjčen dvěma evropským městům. Ta tak mají nejen příležitost 

prezentovat svůj kulturní program a přilákat velké množství návštěvníků, ale i 

nastartovat dlouhodobější změny. Cílem projektu je zdůrazňovat společné evropské 

kulturní hodnoty a podporovat kulturní bohatství jednotlivých evropských států. Výběr 

jmenovaných měst ovšem neprobíhá na základě hodnocení stávající kulturní úrovně, ale 

především na základě hodnocení navrhovaného programu kulturních událostí pro daný 

rok, jeho provázanosti s dlouhodobým rozvojem města, plánů na rozvoj infrastruktury, 

organizace nebo financování akce. 

 

3.1 Historický vývoj projektu 

 

 EHMK je projekt Evropské unie vycházející z iniciativy řecké ministryně 

kultury Meliny Mercouri, je považován za vlajkovou loď kulturní iniciativy celé 

Evropské unie
49

 a Radou ministrů byl spuštěn 13. června 1985, kdy titul, tehdy ještě 

s názvem Evropské město kultury, získaly Atény. V prvních letech byl titul udělován 

městům, která byla v rámci Evropy považována za etablovaná centra kulturního rozvoje 

(Paříž, Berlín, Madrid), v průběhu historie se projekt vyvíjel a od roku 1999 došlo 

rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady
50

 k významné koncepční změně. Pro výběr 

měst, která měla získat titul Evropského hlavního města kultury, byla pro léta 2005- 

2019 stanovena nová pravidla. Členským zemím bylo určeno chronologické pořadí 

účasti a dána pravomoc nominovat jednotlivá kandidátská města. Mezi nimi bylo poté 

to vítězné vybráno sedmičlennou porotou složenou ze zástupců zainteresovaných 

evropských institucí. Velmi výjimečný byl pro tento projekt rok 2000, kdy byl titul 

udělen hned devíti městům, mezi nimi i Praze.  

 

V roce 2003 Evropská komise na základě tendru pověřila Palmer/Rae Associates 

vypracováním analýzy, která měla zhodnotit projekt EHMK za léta 1995-2004.  

                                                           
49[EUROPEAN COMMISSION, Education and Culture DG]. European capitals of culture: the road to success : 

from 1985 to 2010. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. ISBN 978-

927-9141-737. str. 1.  
50 Decision 1419/1999/EC of the European Parliament and of the Council. In: Official Journal L 166 , 01/07/1999 P. 

0001 - 0005. 1999. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1419:EN:HTML>.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1419:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1419:EN:HTML
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Studie
51

 dokončená v roce 2004 a vedená Robertem Palmerem souhrnně hodnotí 

dopady projektu z hlediska ekonomické, sociální a poté návštěvnické (turistické) 

perspektivy. Kromě toho se zabývá i prostředky komunikace, problematikou 

monitoringu nebo hodnocení efektivity. 

 

Na tuto studii reagoval v roce 2006 Evropský parlament a Komise usnesením,
52

 

které stanovilo přesné pořadí zemí až do roku 2019 s doplněním o nově přistoupené 

země. Každý rok tak titul EHMK získají dvě evropská města. Pro rok 2015 mají právo 

nominovat svá města Česká republika a Belgie. Usnesení také přineslo několik 

významných změn, jsou v něm upřesněny požadavky na podobu přihlašovacího 

dokumentu, který má v oblasti kulturního programu povinně obsahovat kategorie 

„Evropský rozměr“ a „Město a občané“. Dále ustanovuje poradní a monitorovací orgán 

a zavádí Cenu Meliny Mercouri, která bude předána vybraným městům po splnění 

závazků stanovených v přihlášce, a to tři měsíce před začátkem roku, ve kterém se mají 

oficielně stát Evropským hlavním městem kultury. Tato cena je spojena s vyplacením 

finanční částky 1,5 milionů EUR. V ustanovení je v neposlední řadě zdůrazněna také 

důležitost sdílení zkušeností a ověřených postupů mezi bývalými a budoucími městy 

s titulem EHMK.  

 

Z původního záměru propagace kultury se tedy průběhem času stal nástroj nejen 

kulturního, ale i sociálního a ekonomického rozvoje zúčastněných měst, často i regionů 

nebo i celých zemí. Ten je často doprovázen i efektem urbanistického rozvoje, získáním 

nové image nebo rozvoje turismu a kulturního života. 

 

3.2 Výběr kandidujících měst 

 

Proces výběru města včetně kritérií, podle kterých budou posuzovány přihlášky 

jednotlivých měst, popisuje dokument Pokyny pro města kandidující na titul Evropské 

hlavní město kultury. V něm je stanoveno, že „Šest let před rokem konání akce každý z 

dotyčných členských států zveřejní výzvu k podávání žádostí určenou městům, jež by 

                                                           
51 PALMER-RAE ASSOCIATES. European Cities and Capitals of Culture: Study Prepared for the European 

Commission PART I [online]. 2004 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/culture/documents/cap-

part1_en.pdf>.  
52 Decision No 1622/2006/EC of the European Parliament and of the Council. In: fficial Journal L 304 , 03/11/2006 

P. 0001 - 0006. 2006. Dostupné z: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:304:0001:01:EN:HTML>.   

http://ec.europa.eu/culture/documents/cap-part1_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/documents/cap-part1_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:304:0001:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:304:0001:01:EN:HTML
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mohla mít o titul zájem. Města mají deset měsíců na podání žádosti, jejíž součástí je 

prezentace základních rysů programu na daný rok.“
53

 Třináctičlenná porota poté po 

dvou navazujících vývěrových kolech navrhne pro jmenování jedno konkrétní město, 

které poté Rada ministrů EU na základě tohoto doporučení oficiálně jmenuje.  

 

Tento dokument obsahuje zároveň mnohá doporučení pro zpracování samotné 

přihlášky. Vyplývá z něj především, že program, který je v ní navrhovaný, musí mít 

ucelenou vizi, zapadat do dlouhodobého rozvoje města a neomezovat se jen na soupis 

pořádaných kulturních akcí. „Jeden z faktorů úspěchu předcházejících evropských 

hlavních měst kultury spočívá ve schopnosti města zapojit současně činitele z kulturní a 

sociálně-ekonomické oblasti i místní obyvatele. Akce by měla dokázat sladit umělecké 

požadavky s nadšením veřejnosti.“
54

  Úspěch akce potom dle dokumentu závisí zejména 

na kvalitě programu a na účasti veřejných orgánů, sociálních a ekonomických struktur 

daného města. 

I přímo dle Strategie společnosti Plzeň 2015 lze jako úspěšný označit projekt 

EHMK, který: 

 

 přispívá k dlouhodobému zlepšení situace v kulturní, společenské a ekonomické 

oblasti města 

  přispívá k fyzickému zlepšení stavu města 

  přispívá k pozitivnímu zviditelnění města v evropském měřítku 

 dobře a promyšleně zvládne naplnění kritérií stanovených Evropskou komisí
55

 

 

Pro rok 2015 je, jak již bylo zmíněno, oprávněna uspořádat soutěž o titul EHMK 

Česká republika. Druhým státem je Belgie, kde bylo jako jediný kandidát přihlášený do 

soutěže zvoleno město Mons. V České republice, kde se řídícím orgánem akce stalo 

Ministerstvo kultury, kandidovala tři města, Hradec Králové, Ostrava a Plzeň. První 

výběrové kolo se uskutečnilo 7. a 8. prosince 2009 a postoupila z něj Ostrava a Plzeň. 

Závěrečné jednání komise se konalo dne 8. září 2010, kdy komise doporučila, aby 

Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015 bylo jmenováno město Plzeň. 

                                                           
53 Pokyny pro města kandidující na titul Evropské hlavní město kultury [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/culture/documents/guide-to-candidate_cs.pdf>.  
54 Tamtéž 
55 Strategie společnosti Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-

content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf>.  

http://ec.europa.eu/culture/documents/guide-to-candidate_cs.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
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Oficiálně byla Plzeň jmenována EHMK 2015 Radou ministrů EU na zasedání v květnu 

2011. 

 

3.3 Marketingové využití akce 

 

 Získání titulu EHMK je vnímáno jako jedinečná příležitost k obnově měst, ke 

změně jejich image a zviditelnění v Evropě i ve světě. To v důsledku může přispět i 

k celkovému rozvoji cestovního ruchu.  

 

Co se týče ekonomického dopadu, „Některá dřívější úspěšná evropská hlavní 

města kultury odhadovala, že každé euro investované do akce může přinést zisk ve výši 8 

až 10 eur. Akce tak může podpořit růst a vytváření pracovních míst.“
56

 

 

Přínosy však samozřejmě nejsou automaticky zaručeny. Zásadní je samotná 

realizace akce, během ní se města můžou setkat s problémy zejména v podobě 

finančních potíží, změn v personálním zajištění projektu nebo výměny politické 

reprezentace. 

  

                                                           
56Strategie společnosti Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z:< http://www.plzen2015.net/wp-

content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf>. 

http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
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4. PLZEŇ JAKO EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 

 

Ačkoli město Plzeň získalo titul EHMK až pro rok 2015, intenzivní komunikační 

kampaň spojená s kandidaturou probíhá již od počátku příprav na podání přihlášky do 

soutěže o titul. Komunikace v období kandidatury, které bude dále vymezeno, byla 

v souladu s obecnými zásadami place marketingu i prioritami stanovenými pro všechna 

kandidující města, cílena především na samotné obyvatele Plzně. Ty chtěl projektový 

tým co nejvíce zapojit do příprav návrhu kulturního programu a rozvoje kulturní 

infrastruktury. V tomto období byl za komunikaci zodpovědný Odbor prezentace a 

marketingu magistrátu města Plzně 

Kromě tohoto období bude v práci analyzována i rámcová komunikační strategie 

pro rok 2015 navrhovaná ve vítězné přihlášce města do druhého kola soutěže. A to 

zejména z důvodu její důležitosti pro komunikační aktivity v budoucnosti a také za 

účelem možnosti budoucího posouzení dodržování navrhovaných postupů. 

 A pozornost bude věnována také komunikaci města Plzně v době po vítězství 

v soutěži o titul EHMK 2015 až do okamžiku oficiálního udělení titulu Radou ministrů 

Evropské unie, tedy do 19. května 2011. Toto období je v práci posuzováno zvlášť 

zejména z důvodu významných změn, jak v kompetencích, tak ve stylu komunikace 

v rámci projektu.   

 

4.1 Komunikace města během období kandidatury (do září 2010) 

 

O kandidatuře na titul EHMK 2015 se v Plzni vedla jednání již od roku 2006, 

kdy s informací o projektu poprvé přišel tehdejší vedoucí Odboru kultury Magistrátu 

města Plzně, Roman Černík. V této práci bude ovšem z pohledu komunikace blíže 

hodnoceno období vymezené až okamžikem podání přihlášky do prvního kola soutěže o 

titul, tedy posledním říjnem 2009.  

Komunikační aktivity ale samozřejmě probíhaly i v období před tímto 

okamžikem. V srpnu 2008 byl zveřejněn koncepční dokument týkající se projektu 

s názvem Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – Evropské hlavní město kultury 
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2015.
57

 Ve stejném roce proběhla změna vizuálního stylu města a logo kandidatury se 

stalo oficiálním logem veškeré prezentace města. Byly vydávány tiskové zprávy 

informující o kandidatuře a spuštěny webové stránky www.plzen2015.cz. V říjnu roku 

2009 potom Zastupitelstvo města Plzně schválilo strategický dokument Program 

rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019, který byl již v práci blíže rozebrán, a 

zároveň i přihlášku města Plzně do prvního kola soutěže o titul EHMK 2015.  

 

4.1.1 Propagace projektu 

 

Cílem kampaně v tomto období bylo především zvýšit povědomí o projektu 

kandidatury na titul EHMK 2015 a získat podporu samotných Plzeňanů. Za hlavní 

hodnotu kampaně byla přímo považována otevřenost,
58

 navázání dialogu s veřejností 

tak pro ni bylo skutečně zásadní. Ačkoli mnohdy docházelo k synergii v propagaci 

města Plzně jako takového a kandidatury na EHMK 2015, v práci bude věnována 

pozornost pouze aktivitám, které byly explicitně zaměřené na propagaci projektu 

kandidatury.  

Jednotlivé aktivity nebudou v práci sledovány z hlediska striktního rozdělení do 

složek tradičního komunikačního mixu, který je chápán jako „specifická směs reklamy, 

osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu, 

kterou firma používá k dosažení svých marketingových a reklamních cílů.“
59

 Ale budou 

posuzovány komplexně. Tento přístup byl zvolen s ohledem na rostoucí roztříštěnost 

médií a význam nových komunikačních nástrojů i jejich provázanost. Jednotlivé 

komunikační nástroje je i v praxi, s rostoucím apelem na integrovaný marketingový 

přístup, žádoucí využívat propojeně a jejich striktní oddělování by tak ani při jejich 

analýze nebylo žádoucí.  

 

 

 

                                                           
57 Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. 2008 [cit. 2012-04-21]. 

Dostupné z:< http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/08/PEHMK_IPRM_dokument.pdf>. 
58 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 216. 
59 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-

1545-2. str. 89. 

http://www.plzen2015.cz/
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/08/PEHMK_IPRM_dokument.pdf
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4.1.1.1 Komunikační nástroje  

 

a) Corporate design  

 

Corporate design neboli jednotný vizuální styl chápeme jako „vizuální 

zvýraznění firmy, jehož základem je logotyp používaný ve všech projevech firemní 

prezentace (…)“
60

 V případě města Plzně se jedná zejména o samotné logo. Od roku 

2008 navíc tvoří logo kandidatury zároveň i oficiální logo města Plzně. Mezi standardní 

propagací města prostřednictvím informačních letáků pro turisty nebo prezentace na 

veletrzích a propagací projektu kandidatury tak mohlo automaticky docházet k důležité 

synergii.  

 

Logo vzešlo z veřejné soutěže studentů Ústavu umění a designu Západočeské 

univerzity. Jeho autorkou je tedy studentka, Lucie Kožantová, graficky potom bylo 

dopracováno grafikem Petrem Kolářem. Název města v něm nejdříve doprovázel popis 

„Kandidát na Evropské hlavní město kultury 2015,“ po potvrzení titulu Radou ministrů, 

už jen „Evropské hlavní město kultury 2015.“ Písmo je v souladu s Manuálem 

jednotného vizuálního stylu města Plzně
61

  tvořeno kombinací řezů Frutiger Roman a 

Frutiger Bold.  

 

Nápis potom doplňuje „piktogram, který znázorňuje v barvách města (šedá je 

zvolena z grafických důvodů namísto bílé) unikátní polohu Plzně na čtyřech řekách, 

rozložení paprsků vycházejících z jednoho bodu – Plzně – připomíná tvar České 

republiky, kterou chce Plzeň v roce 2015 reprezentovat. Paprsky též mohou vyjadřovat 

energii, které z města vychází a zároveň touhu otevřít se novým podnětům.“
62

 

b) Využití veřejného prostoru 

 

Město při propagaci projektu kandidatury i vzhledem k cílení na samotné 

obyvatele města aktivně využívalo veřejný prostor. Tento komunikační nástroj můžeme 

                                                           
60 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 

978-80-247-2866-7. str. 31. 
61 Manuál jednotného vizuálního stylu města Plzně [online]. 1999 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 

<http://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=523>.  
62 Oficiální informační server města Plzně: Symboly města. [online]. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 

<http://www.plzen.eu/o-meste/informace-o-meste/symboly-mesta>.  

http://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&FileID=523
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považovat za druh reklamy, která je chápána jako „placená forma neosobní komunikace 

o produktu či službě prostřednictvím komerčních médií (TV, rozhlasu, tisku, veřejné 

dopravy, veřejné informační plochy, katalogu)“
63

. 

Od června 2009 na kandidaturu v Plzni upozorňovaly tři šestimetrové reklamní 

nosiče, tzv. hypercubes. Na frekventovaných místech v centru města představovaly 

kandidaturu jako takovou i její dílčí projekty. Slavnostní odhalení jednoho z nosičů bylo 

1. července 2009 dokonce spojeno s módní show Katedry fashion designu Ústavu 

umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.  

Další komunikačním nástrojem byla dotyková obrazovka ve výloze 

Informačního centra Plzně, která kolemjdoucím ve třech jazycích nabízela informace o 

kulturních akcích, virtuální prohlídky turistických objektů nebo seznam hotelů. V tomto 

období Plzní také projížděla „kandidátská tramvaj“ propagující kandidaturu logem a 

informačním textovým doprovodem. Využívány byly také billboardy, citylighty, 

reklamní plachty a plakáty v prostředcích městské hromadné dopravy nebo na 

zastávkách.  

 

c) Corporate publishing 

 

Další formou komunikace, kterou město využívalo, je corporate publishing, 

který „zahrnuje všechna média zpracovávaná v organizaci pro její potřebu.“
64

 Od 

března roku 2009 vydávalo město vlastní newsletter, tedy formu „spíše nepravidelně 

vydávané tiskoviny, obvykle určené pro externí veřejnost organizace.“
65

 Newsletter ke 

kandidatuře města Plzně na titul Evropské město kultury 2015 s názvem Do toho! je 

kromě tištěné formy v nákladu 5 000 ks dostupný také v sekci Média na webových 

stránkách projektu www.plzen2015.cz.  

Newsletter přinášel informace o probíhajících akcích na podporu kandidatury, 

rozhovory se členy tvůrčího týmu i podporovateli projektu, přibližoval průběh podávání 

přihlášek do jednotlivých kol soutěže o titul a přímo vyzýval k zapojení veřejnosti do 

projektu, a to prostřednictvím představení vlastního projektového záměru, zapojení se 

                                                           
63 HORNER, Susan. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: [aplikovaný marketing služeb]. 

Praha: Grada, c2003, 486 s. ISBN 80-247-0202-9. str. 206. 
64 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 

978-80-247-2866-7. str. 154. 
65 Tamtéž, str. 159. 
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do databáze podporovatelů a dobrovolníků nebo setkání s kandidátským týmem na 

takzvaných meeting pointech, tedy v místech, která byla pro pravidelná setkání 

specificky určena. 

 

d) Setkávání s veřejností 

 

Jako hlavní meeting point kandidatury fungovala od září 2009 plzeňská kavárna 

Inkognito. Lidé zde měli každý týden příležitost k setkání se zástupci projektového 

týmu, ta probíhala dle předem naplánovaného zveřejněného harmonogramu.
66

 

V kavárně také každé úterý probíhaly veřejné besedy nad tématy kulturního rozvoje 

v Plzni, ty byly posléze od března 2010 přesunuty do větších prostor kavárny Domu 

hudby.  

Na tyto besedy potom od června 2010 navázala další z pořádaných akcí, která 

přímo vybízela k vyjádření veřejnosti k problematice rozvoje města, „Speakers’ Corner 

– Nenechávej si to pro sebe, aneb Otevři si pusu v Plzni“. Ta po čtyři měsíce probíhala 

ve Smetanových sadech v centru města. Vždy jednou za čtrnáct dní zde měli Plzeňané 

příležitost během tří minut přispět do diskuze na jakékoli jim blízké téma.  

 

Tyto akce byly zároveň prezentovány jak prostřednictvím tradičních médií, tak 

plakátů umisťovaných ve veřejném prostoru, vlastní webové prezentace kandidatury 

nebo sociálních sítí. Veřejnost byla na akce všemi zmíněnými komunikačními kanály 

předem pozvána, mohla se s nimi v jejich průběhu setkat přímo ve veřejném prostoru a 

po jejich skončení měla k dispozici pořízené fotografie nebo videa.  

 

e) Ambasadoři  

 

Město Plzeň si zajistilo i podporu několika známých osobností, které dále 

prezentovalo jako ambasadory projektu. Patří mezi ně na příklad herci Jiří Suchý, 

Martin Stránský a Antonín Procházka, olympijská vítězka Kateřina Emmons nebo 

hokejista Martin Straka. Jejich seznam spolu s vyjádřením o Plzni a vztahu k ní je 

                                                           
66 Meeting point 2015 v Inkognitu [online]. 2010 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-

content/uploads/2010/03/meeting_v_inkognitu-služby.pdf>.  

http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2010/03/meeting_v_inkognitu-služby.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2010/03/meeting_v_inkognitu-služby.pdf
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prezentován na webových stránkách kandidatury www.plzen2015.cz. S vybranými 

podporovateli se veřejnost mohla setkat také na pořádaných besedách.  

S dalšími osobnostmi zainteresovanými v kandidatuře města se potom 

podrobněji setkáme i na speciální webové stránce www.plzenskeikony.eu, která je 

ovšem věnována především projektu Plzeňské ikony. Ten měl ve svém prvním kole 

v roce 2010 za cíl vybrat na základě nominací ze strany veřejnosti deset plzeňských žen, 

ikon, které lidé považují za inspirující, s významným přínosem pro společnost.  

Jména zvolených žen byla vyhlášena 29. července 2010 při příležitosti odhalení 

kašen na náměstí Republiky. Byly jimi na příklad Lenka Černá, zakladatelka adopce na 

dálku v Plzni nebo Martina Zahálková, autorka projektu kavárny Pierot Café, která 

zaměstnává pouze neslyšící personál. S tvářemi všech deseti vybraných žen se potom 

lidé mohli setkat nejen na zmíněných webových stránkách, ale i na outdoorové výstavě 

nedaleko centra města, v Mlýnské strouze. 

 

Na podporu kandidatury Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015 

složil jeden z dalších ambasadorů projektu, zpěvák Dan Bárta, píseň s názvem Nebe nad 

Plzní. Ta spolu s klipem, který k ní byl natočen, měla premiéru v září 2009 na náměstí 

Republiky v rámci festivalu Pilsner Fest. Na základě písně vznikl také krátký 

sedmnáctiminutový film,
67

 který se věnuje inspiraci Dana Bárty při psaní písně a jeho 

vztahu k městu.  

Působení ambasadorů značky města Plzně ve spojitosti s kandidaturou na titul 

EHMK 2015 tak bylo propojeno jak s akcemi pro veřejnost, kterých se osobnosti 

účastnily, tak s komunikací na internetu, kdy proběhl pokus o virální šíření klipu k písni 

Dana Bárty. Ambasadorů ale mohlo být využito efektivněji při komunikaci s médii, na 

příklad prostřednictvím domlouvání tematických rozhovorů, nebo pravidelných 

komentářů či sloupků. Kromě stručného vyjádření osobností ke kandidatuře na 

webových stránkách mohla být natočena alespoň krátká videa. Ambasadoři mohli tvořit 

vlastní blog, na příklad s doporučeními k navštívení divadelních představení, kaváren 

nebo koncertů. Mohli projekt podpořit i prostřednictvím sociálních sítí, kdy by 

diskutovaly s veřejností, komentovaly aktuální dění nebo informovaly o svém působení 

v regionu. 

                                                           
67 Nebe nad Plzní. Plzeň 2015 [online]. 2009 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: 

<http://www.plzen2015.net/category/galerie-video/page/3/?lang>.  

http://www.plzen2015.cz/
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f) Eventy  

 

Pořádání eventů neboli událostí se vzhledem k hlavnímu cíli komunikace, tedy 

navázání dialogu s veřejnosti a vzbuzení povědomí a zájmu o projekt kandidatury u 

samotných Plzeňanů, stalo naprosto klíčovou aktivitou. Také Svoboda popisuje tři 

důležité dopady této formy komunikace, zvýšenou zapamatovatelnost sdělení díky 

auditivnímu i vizuálnímu působení, utužení pozitivních vztahů a možnost získání zpětné 

vazby právě prostřednictvím dialogu.
68

  

Kromě již zmiňovaných pravidelných diskuzí a besed v Plzni probíhaly i další 

akce pro veřejnost spjaté s kandidaturou. Mezi ty pravidelné v létě 2009 patřila 

představení v místě instalace jednoho s hypercubů. Každou středu zde jakýkoli zájemce 

z řad veřejnosti mohl předvést své divadelní, taneční, pěvecké nebo jiné umění. Od 

listopadu se tato akce přesunula do Divadla Dialog a pokračovala v intervalu jednou za 

čtrnáct dní.  

Diskuze ke kandidatuře na titul EHMK 2015 také proběhla v rámci oslav Dne 

Evropy v květnu 2010. Ty byly spojeny i s open air koncertem Plzeňské filharmonie 

na náměstí Republiky. Mezi další významné události patřil Den Meliny Mercouri 12. 6. 

2010, jehož oslava byla spojena s happeningem, během kterého tvůrčí tým mimo jiné 

získával podněty na zlepšení života v Plzni od všech návštěvníků či kolemjdoucích. Na 

základě přání, která vyslovili, vznikl přímo dokument s jejich seznamem.
69

   

 Dále se také v červnu 2010 jednalo o hojně medializovaný třídenní mezinárodní 

workshop s názvem Pekárna nápadů pořádaný ve spolupráci s organizací British 

Council, který je součástí mezinárodního projektu Kreativní města. Na něm se 

obyvatelé Plzně spolu s evropskými odborníky zamýšleli nad tím, co v Plzni zlepšit a 

přicházeli s vlastními kreativními návrhy. 

Za zmínku stojí, že kandidatura Plzně na titul EHMK 2015 byla navíc pod 

záštitou turistické prezentace města Plzně propagována i na veletrzích cestovního ruchu, 

na příklad na Holiday World Praha, Madi Praha, ITEP Plzeň nebo Regiontour Brno.  

                                                           
68 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 

978-80-247-2866-7. str. 140. 
69 Jaké nápady chytly plzeňské rybářky na Wilsonově mostě [online]. 2010 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: 

<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2010/06/rybarske-napady.pdf>.  
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Přínos pořádaných událostí je možné spatřovat nejen z pohledu komunikace 

s občany města a efektu vyvolání pocitu jejich zapojení a možnosti ovlivnění celého 

projektu. Během událostí mohl tým zároveň čerpat cennou inspiraci pro tvorbu 

přihlášky do druhého kola soutěže o titul.  

  

g) Online komunikace 

 

 Online komunikace představuje komunikaci na internetu, který dnes chápeme 

především jako „pokročilé webové služby, které se často souhrnně označují jako Web 

2.0. Patří sem především sociální sítě, blogy, platformy wiki a programy na sdílení 

(Google, Wikipediam Blogger, Facebook, MySpace, You Tube), které vytváření 

prostředí pro spolupráci, tvorbu, editaci a sdílení obsahu.“
70

  

 Hlavním online komunikačním nástrojem byla webová prezentace projektu 

kandidatury na Evropské hlavní město kultury, stránky www.plzen2015.cz a 

www.plzen2015.eu, které fungují od roku 2008. Při vyhledávání těchto stránek 

prostřednictvím v českém prostředí nejvyužívanějších fulltextových vyhledávačů, tedy 

seznam.cz a google, přes heslo „Plzeň“ (a nikoli přímo Plzeň Evropské hlavní město 

kultury 2015) na tuto prezentaci v prvním případě narazíme na druhé straně, v druhém 

případě ji ovšem nenajdeme ani mezi prvními deseti. Z tohoto hlediska by pro stránky 

byla užitečná lepší optimalizace pro vyhledávače.  

Samotné webové stránky jsou dostupné v českém a v anglickém jazyce. 

Vzhledem k evropskému rozměru projektu by stálo za zvážení rozšíření jazykových 

variant. I ve zmiňovaných koncepčních dokumentech města Plzně je přitom zmiňován 

záměr vytvořit webovou prezentaci minimálně ve třech jazykových mutacích, češtině, 

angličtině a němčině. Nutno dodat, že současná anglická verze je navíc oproti té české 

dostupná jen s poněkud omezeným obsahem.   

Na webových stránkách již od doby jejich založení najdeme pod hlavními 

záložkami (Otevřete si Plzeň, O projektu, Média a Přidejte se) pravidelně aktualizované 

informace o probíhajících akcích.  

                                                           
70 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 
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V sekci Média jsou dohledatelné tiskové zprávy, kterými město již od počátku 

kandidatury s médii a potažmo veřejností aktivně komunikovalo. Vždy několikrát do 

měsíce jejich prostřednictvím upozorňovalo na novinky v průběhu kandidatury, na 

probíhající kulturní akce nebo plánované veřejné besedy. V tiskových zprávách ovšem 

nebyl vždy dodržován jednotný vizuální styl a ani jejich kvalita ze stylistického a 

obsahového hlediska není konstantní.   

Sekce Média obsahuje také přepisy či nahrávky výstupů v médiích, fotografie 

z pořádaných událostí, archiv newsletterů i aktuální kontakty na zodpovědné osoby.  

Z hlediska struktury stránek v rámci všech sekcí dochází k jistému tříštění 

informací, kdy na příklad podklady ke konkrétní pořádané události najdeme rozmístěné 

pod třemi různými záložkami. S tím souvisí i rozdělení stránek dle cílení na uživatele. 

Příkladem je zmiňovaná dobře fungující sekce pro média, která by mohla být 

následována na příklad sekcí turista, Plzeňan nebo podporovatel.  

V tomto smyslu se nabízí také větší provázání s oficiální prezentací města na 

stránkách www.plzen.eu, a to s i vzhledem k jejich atraktivnímu obsahu jako jsou 

virtuální prohlídky nejvýznamnějších míst a památek, fotogalerie nebo funkční mapy. 

Stránky kandidatury jsou s  oficiální prezentací města Plzně vzájemně provázány pouze 

jedním, ne příliš viditelným, odkazem.  

 

h) Sociální sítě  

 

Webová prezentace ovšem obsahuje funkční vyhledávač a odkazy na sociální 

sítě.  Na facebooku v době kandidatury nejaktivněji fungovala stránka „Podporuji Plzeň 

jako Evropské hlavní město kultury,“ která vznikal v lednu 2009. Od počátku byla 

tvořena příspěvky zástupců projektového týmu s informacemi o průběhu kandidatury a 

pozvánkami na události, ale zejména pak příspěvky veřejnosti. Na ty ovšem, ať už se 

jednalo o vyjádření podpory, kritiku nebo dotazy, nebylo vždy reagováno, a tak se 

komunikace v této skupině stala spíše úsečnou a nahodilou. Komunikovány nebyly ani 

zdaleka všechny události či milníky v průběhu tvorby projektu kandidatury (odevzdání 

přihlášky, postup do druhého kola, samotné vítězství). Po vítězství města v říjnu 2010 

dokonce komunikace ze strany zástupců projektového týmu na několik měsíců úplně 

http://www.plzen.eu/
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ustala a ze stránky se stal spíše prostor ke zveřejňování komerčních nabídek. K další 

aktivní komunikaci bylo přistoupeno v podstatě až v dubnu 2011.  

V době kolem vyhlášení vítězství města Plzně v soutěži o titul EHMK 2015, 

tedy na podzim roku 2010, vznikly na sociální síti facebook další stránky na podporu 

města, „Líbí se mi, že Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury 2015“ a „Plzeň 

2015,“ přičemž právě druhá z nich je prezentována jako stránka oficiální a je také 

provázána s webovou prezentací kandidatury.  

Na sociální síti twitter ve sledovaném období město nekomunikovalo, účet 

„Plzeň EHMK 2015“ je aktivní až od července roku 2011. Od počátku roku 2010 byl 

ale spravován účet na sociální síti You Tube. Za sledované období se zde objevilo přes 

dvacet videí, převážně se záběry z pořádaných událostí.   

Kromě toho v období kandidatury probíhala také akce spojená se serverem 

www.rajce.net. Jednalo se o soutěž Plzeň a její život!, která vyzývala Plzeňany, aby 

fotili město tak, jako ho mají rádi nebo jak by si ho přáli vylepšit. Dvacet nejlepších 

fotografií zvolených po ukončení soutěže 31. července poté bylo vystaveno v rámci 

open air výstavy v centru města, mediálním partnerem akce se stala regionální redakce 

MF Dnes.  

Na sociálních sítích mohla být celkově lépe využita příležitost k interakci, 

dialogu a tedy získání zpětné vazby od veřejnosti. Intenzivnější mohlo být průběžné 

informování o činnosti projektového týmu nebo využití anket či soutěží, které by 

poskytly další možnost získání zpětné vazby.  

 

i) Mediální partnerství  

 

Kromě klasické komunikace s médii prostřednictvím tiskových zpráv nebo 

událostí primárně určených pro veřejnost, projektový tým také navázal spolupráci 

s několika mediálními partnery. Vedle Mladé fronty Dnes, Sedmičky, Plzeňského 

deníku nebo regionálních rádií FM Plus a Kiss Proton jím stal především Česky rozhlas 

Plzeň. Ten otevřel i speciální stránku na svém webu www.rozhlas.cz/plzen/plzen2015, 

http://www.rajce.net/
http://www.rozhlas.cz/plzen/plzen2015
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která měla být deklarativně „neustále rozšiřována o aktuality,“
71

 ovšem ve výsledku 

obsahovala pouhých sedm příspěvků převážně z léta 2010 a propagaci kandidatury tak 

prakticky nijak nepomáhala. Na této rozhlasové stanici nicméně celkem pravidelně 

probíhali a probíhají vstupy zástupců projektového týmu a kandidatura je v tomto 

smyslu Českým rozhlasem skutečně aktivně podporována.   

  

j) Politická podpora projektu 

 

Současný primátor města Plzně, Martin Baxa, již ve svém volebním programu za 

ODS pro komunální volby 2010 zdůrazňoval svoji podporu projektu kandidatury slovy 

„Plzeň má být místem, kde se lidé budou setkávat, místem odborných kongresů a 

konferencí, ale také rekreace a cestovního ruchu. Plzeň se musí rozvíjet. I proto jsme 

vždy a s plným nasazením podporovali projekt „Evropské hlavní město kultury.“
72

  I po 

svém zvolení potvrdil, „ že Evropské hlavní město kultury (EHMK) je pro něj 

jednoznačnou prioritou.
73

 

 

 Deklaraci o spolupráci a podpoře projektu Plzeň – Evropské hlavní město 

kultury
74

 podepsaly v září 2009 kromě Plzeňského kraje a města Plzně také město 

Regensburg a regiony Horní Falcí a Dolní Bavorsko. V říjnu 2009 potom Prohlášení o 

spolupráci a vzájemné podpoře projektu Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015
75

 

podepsalo i město Karlovy Vary. 

 

4.2 Koncepce projektu kandidatury, navrhovaná komunikační strategie 

pro rok 2015 

 

Ačkoli je komunikační strategie navrhovaná v přihlášce města do druhého 

výběrového kola soutěže o titul EHMK 2015 skutečně jen rámcovým konceptem, 

z hlediska dopadu na reálnou komunikační strategii pro rok 2015 bude, nebo by 

                                                           
71 Plzeň na ceste k získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. 2010 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: 

<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2010/07/Newsletter-28-10.pdf>.  
72 Martin Baxa: Program [online]. [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: <http://martinbaxa.cz/sekce/program#9>.  
73 Plzeň 2015: Pět měsíců od vítězství – Na čem pracujeme [online]. 2011 [cit. 2012-04-11]. Dostupné z: 

<http://www.plzen2015.net/aktuality-kalendar/informacni-update>. 
74 Deklarace o spolupráci a podpoře projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. 2009 [cit. 2012-

04-23]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-

content/uploads/2009/11/Deklarace_o_spolupraci_Bavorsko_CJ.pdf>.  
75 Prohlášení o spolupráci a vzájemné podpoře projektu Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015 [online]. 2009 

[cit. 2012-04-23]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/11/deklarace_KV_CJ.pdf>.  

http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2010/07/Newsletter-28-10.pdf
http://martinbaxa.cz/sekce/program#9
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/11/Deklarace_o_spolupraci_Bavorsko_CJ.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/11/Deklarace_o_spolupraci_Bavorsko_CJ.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/11/deklarace_KV_CJ.pdf
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minimálně měla být, naprosto klíčovým dokumentem. Respektování postupů a cílů 

stanovených v přihlášce je totiž „základem myšlenkové a obsahové kontinuity projektu 

EHMK a významným faktorem úspěchu.“
76  

 

Zmiňovaná přihláška byla zpracována projektovým týmem kandidatury města 

Plzně na titul EHMK s přispěním řady konzultantů a spolupracovníků,
77

 a to pro druhé 

výběrové kolo se stanoveným konečným termínem k 30. červnu 2010. Skládá se ze 

sedmi částí: základní principy, struktura programu pro akci Evropské hlavní město 

kultury, organizace a financování akce, infrastruktura města, komunikační strategie, 

hodnocení a monitorování akce a další informace. Jejím úkolem je představit koncept 

programu, který by se v případě získání titulu v roce 2015 realizoval. Jednotlivé 

projekty kulturního programu jsou zde rozčleněny do čtyř programových proudů:  

 Umění a technologie 

 Vztahy a city 

 Tranzit a menšiny 

 Příběhy a prameny 

Přestože výběrová komise hodnotila kvalitu přihlášky komplexně a zejména 

z hlediska bohatosti kulturního programu, harmonogramu a financování akcí nebo 

navrženého rozvoje kulturní infrastruktury, v této práci se zaměříme na část 

komunikační strategie. Ta totiž poskytuje zásadní rámec pro tvorbu konkrétních akčních 

plánů a komunikaci města v budoucích letech, zejména přímo v roce 2015.  

 

4.2.1 Cíle projektu 

 

 Celý projekt kandidatury na EHMK 2015 je vnímán velmi komplexně „Má-li 

být projekt Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury (EHMK) – úspěšný, nemůže se 

jen úzce zaměřit na uměleckou vizi daného roku, ale má šanci nastartovat proces, který 

                                                           
76 Strategie společnosti Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-

content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf>. 
77 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 78- 82. 

http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf


36 

 

daleko přesáhne rok 2015.“
78 

Jeho cílem je tedy nastartování dlouhodobého procesu 

změny, zvýšení společenské prestiže města, případně odvrácení jeho nepříznivé image. 

 

 Velký důraz je kladen na to, aby Plzeňané přijali projekt za vlastní. To odráží i 

stanovené indikátory úspěšnosti projektu EHMK, které mají zkoumat, zda se podařilo 

dosáhnout toho, aby: 

 

 co největší počet Plzeňanů cítil hrdost na to, že žije v Evropském hlavním městě 

kultury 

 Plzeň byla nadregionálně rozpoznávána jako město, které se ve svém rozvoji 

vydalo zajímavým směrem, tedy jako zdroj inspirace.
79

 

 

 Z hlediska budování značky je zásadním cílem projektu Evropského hlavního 

města kultury „vytvořit z Plzně obecně známou značku nejen pro pivo, ale i pro kulturu 

a kreativitu.“
80  

 

4.2.2 Organizace zodpovídající za realizaci projektu 

 

 Již v samotné přihlášce je deklarován záměr města založit po případném získání 

titulu organizaci, obecně prospěšnou společnost, s názvem Plzeň 2015, která má 

organizovat a řídit přípravu, realizaci i propagaci aktivit spojených s titulem Evropské 

hlavní město kultury 2015. Bude pracovat zejména v následujících oblastech: 

 

 kulturní program a akce projektu Plzeň 2015 

 finanční zabezpečení projektu, fundraising, dotace  

 PR a marketing celého projektu a s ním souvisejících akcí
81

 

 

                                                           
78 Informační brožura Pilsen, open up! Otevřete Plzeň! [online]. 2011 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/Info-brožura.pdf>.  
79 Strategie společnosti Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-

content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf>. 
80 Tamtéž 
81 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 154.  

http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/Info-brožura.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
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4.2.3 Navrhovaná komunikační strategie 

 

Hlavním motivem kampaně se stala, jak již bylo řečeno, otevřenost, „nejen 

směrem k Evropě. Přednostně jde o otevírání se uvnitř sama sebe, překonávání 

uzavřenosti české společnosti,(…).“
82

 Sloganem následně bylo určeno „Plzeň, Open 

up!“ Během kandidatury tvůrčí tým vyzýval veřejnost, aby si hrála s významy slov a 

sama přicházela s možnými verzemi tohoto sloganu v češtině. Vzniklo tak několik 

podob, Otevřete se Plzni, Otevřete Plzeň Evropě, Plzeň otevřená nebo nejčastěji 

využívané Otevřete si Plzeň.  

  

 Sdělením Plzně jako značky má být, že Plzeň je žena. Žena, která vypráví příběh 

od průmyslové revoluce, přes druhou světovou válku, éru komunismu a sametovou 

revoluci. Žena, která se musí uzdravit, znovu bojovat o sebedůvěru, poznat sama sebe a 

svůj příběh vyprávět. 

 

4.2.3.1 Cílové skupiny  

 

Komunikační aktivity mají cílit na širokou veřejnost, která je rozdělena na dvě 

cílové skupiny, za prvé na laickou veřejnost, „do této skupiny patří obyvatelé Plzně a 

přilehlých regionů, občané ČR a EU obecně, tedy nejširší veřejnost, čítající i děti, 

mládež, studenty, turisty, zájemce o kulturní dění, občany v důchodovém věku, 

příslušníky menšin apod. Cílem je zvýšit povědomí laické veřejnosti o přípravách 

projektu, nalákat ji na jednotlivé akce a nastínit jí dlouhodobý pozitivní vliv, který by 

získání titulu EHMK mělo na město, region i celou Českou republiku. Pozornost v 

oblasti cestovního ruchu bude zaměřena zejména na kulturní turisty.“
83

  

 

Za druhé je potom cíleno na veřejnost odbornou, spolu s médii. Jak je uvedeno 

v přihlášce, na všechny, „jejichž náplní práce je zprostředkování informací ve 

společnosti.“ 

 

                                                           
82 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 17. 
83 Tamtéž, str. 217. 
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4.2.3.2 Jednotný vizuální styl 

 

V komunikační strategii je zakotven plán na zavedení jednotného vizuálního 

stylu, který má informační a komunikační kampaň pro rok 2015 doprovázet a který se 

má odlišit od loga a oficiální grafiky města Plzně. Celý návrh jednotného vizuálního 

stylu má být vybrán na základě veřejné soutěže, která se uskuteční na mezinárodní 

úrovni. 

 

4.2.3.3 Navrhované komunikační nástroje   

 

a) Standardní komunikační nástroje  

 

 V rámci představené komunikační strategie je navrhováno široké spektrum 

komunikačních nástrojů. Také realizační tým se vyhnul jejich striktnímu rozdělení 

podle tradičního komunikačního mixu. V tomto případě jsou nástroje komunikace 

poněkud netradičně rozděleny na standardní a nestandardní. V rámci těch standardních 

je uvedeno zapojení tiskovin v podobě newsletterů, letáků nebo palubních časopisů. 

Dále on-line komunikace na webových stránkách kandidatury www.plzen2015.cz a 

www.pilsen2015.eu, na blozích, kulturních a zpravodajských portálech, sociálních 

sítích, portálech cestovního ruchu a Evropské unie.  

 

 Spadá sem i komunikace prostřednictvím outdoor a indoor reklamy, konkrétně 

citylightů, billboardů, mobilních objektů, hypercubů, letištních sítí nebo brandingu 

partnerských dopravců a jiných netradičních prvků na veřejných prostranstvích i ve 

veřejných budovách. Využity mají být i informační kanály přímo určené pro cestovní 

ruch (městská informační centra, agentura CzechTourism, Česká centra v zahraničí). 

Další komunikační nástroj mají tvořit „Give away items“, tedy reklamní upomínkové 

předměty a propagační kulturní akce (kulturní aktivity, besedy, konference, workshopy 

a jiné diskuse). Dále webový portál, který by měl mapovat kulturní aktivity související s 

Plzní 2015 napříč Evropou, TV kanál ARTE a také média, a to tištěná i elektronická 

(včetně audiovizuálních), média tuzemská, regionální a celostátní, stejně jako média 

evropská a celosvětová.  

 

http://www.plzen2015.cz/
http://www.pilsen2015.eu/
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Komunikační strategie v této sekci pracuje i se skupinou tzv. mediátorů, které 

chápe, jako že jsou to „nositelé informací z města nebo jeho okolí.“
84

 Tedy jako 

ambasadory značky města Plzně. Stejně jako ve fázi kandidatury tedy město plánuje 

využít možnost zvýšení zájmu o projekt u samotných obyvatel města a okolí a zároveň 

možnost získání zpětné vazby a jedinečného úhlu pohledu.  

 

b) Nestandardní nástroje komunikace 

 

V přihlášce je zdůrazňována důležitost pružné reakce na vznik nových médií a 

nových komunikačních nástrojů. Přímo se v ní pracuje i s pojmem nestandardní 

komunikační nástroje. Jsou mezi ně řazeny propagační místa a dopravní prostředky 

(speciálně upravené pojízdné kreativně-informační centrum, kreativní informační 

centrum pro návštěvníky projektu Plzeň 2015 Visitors centre a Creative European 

Culture Train, tedy speciálně upravený vlak, který by měl projíždět evropskými státy a 

být doprovázen kulturními akcemi).  

 

Dále je mezi nestandardní nástroje komunikace řazen co-branding významných 

místních značek. Projekt To beer or not to beer?!, který plánuje propojení EHMK 2015 

se značkou Pilsner Urquell a celkově s Plzeňským Prazdrojem, a.s., pivovarem v síti 

SABMiller, a to jak na úrovni národní, tak v rámci exportu. „Pilsner Urquell deklaruje 

co-branding obou značek na lahvích svého piva v omezené sérii pro rok 2015. Pilsner 

Urquell, jedno z nejznámějších piv světa, se tak stane nositelem informací o projektu 

města Plzně a pozvánkou na události EHMK. Komunikační síla sdělení „Otevřete si 

Plzeň!“ se stane hlavní linkou společné komunikace projektu s jedním z jeho 

nejvýznamnějších partnerů.“
85

 Plzeň tak jasně deklaruje, že stávající konotace názvu 

města s pivem hodlá využít a nevnímá ji jako nežádoucí, ačkoli obava z vnímání Plzně 

výhradně ve spojitosti s pivem je i přímo v sekci s cíli komunikace zmíněna.    

 

Druhým projektem v této sekci je Šumivá komunikace, v rámci něj má dojít 

k propojení marketingových aktivit projektu se společnosti Bohemia Sekt, a.s., ta 

                                                           
84 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 218. 
85 Tamtéž, str. 219. 
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deklaruje spolupráci značek v co-brandingu v roce 2015 na českém, slovenském, 

německém a belgickém trhu. 

  

V sekci nestandardních nástrojů komunikace se v navrhované strategii setkáme 

ještě s virálním marketingem, zmiňovaným word of mouth neboli šeptandou a guerilla 

marketingem. Dále také s využitím ambasadorů projektu a internetové televizí EHMK 

pod doménou www.ecoc.tv, která by měla sloužit oběma EHMK 2015 k prezentaci 

informací k programové nabídce roku 2015.   

  

 V navrhované komunikační strategii je od výše popsané sekce nástroje 

komunikace zvlášť oddělena sekce média. V té jsou znovu, stejně jako v podsekci 

standardní nástroje komunikace, popsány typy médií, na které bude cíleno. Konkrétně 

tedy česká i zahraniční média, média audiovizuální, tištěná i elektronická. Nástroje 

komunikace s médii potom mají být následující: 

 

 neformální pravidelná setkávání členů přípravného týmu se zástupci médií 

 formální setkávání se zástupci médií formou tiskových konferencí – postupně i v 

anglickém jazyce a s on-line přenosem prostřednictvím www.plzen2015.eu 

 press centrum – servis pro média, centrum vybavené počítači s internetovým 

připojením, přístup do databáze fotografií, filmových sestřihů atd. 

 individuální zajišťování rozhovorů 

 tiskové zprávy 

 nabídka podkladových materiálů a článků médiím 

 press tripy 

 oficiální webová stránka – kompletní informace a servis 

 využití kontaktů kulturních a tiskových atašé na českých ambasádách (nejen) v 

zemích EU a využití sítě Českých center
86

 

 

 Z tohoto popisu se dá vyvodit, že se má jednat o navržení prostředků press 

relations, tedy vztahů s médii. 

 

                                                           
86 Otevřete si Plzeň!: přihláška města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň: Statutární město 

Plzeň, Magistrát města Plzně, 2010, 246 s. ISBN 978-80-254-7575-1. str. 221. 

http://www.ecoc.tv/
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 Rozdělení komunikačních nástrojů nezávisle na tradičním komunikačním mixu 

je vzhledem k již zdůrazňované rostoucí důležitosti integrovaného přístupu a rozvoji 

nových, nestandardních, nástrojů komunikace hodnoceno kladně. Problematické by ale 

právě z tohoto důvodu mohlo být vyčlenění sekce média zcela mimo další komunikační 

nástroje, jako je na příklad online komunikace, se kterými jsou ovšem neodmyslitelně 

spjaty. Sekci média by tedy bylo vhodné začlenit, to ovšem bude zásadní spíše až při 

tvorbě konkrétnější strategie nebo komunikačních plánů.  

 

4.3 Komunikace v období po vítězství do oficiálního udělení titulu 

 

Tato kapitola se bude zabývat hodnocením komunikace města Plzně v období od 

vítězství v soutěži o titul EHMK 2015, tedy od 8. září 2010, do data oficiálního udělení 

titulu Radou ministrů Evropské unie, tedy do 19. května 2011.  

 

Prvním praktickým krokem po vyhlášení vítězství Plzně v soutěži bylo v říjnu 

2010 založení neziskové organizace Plzeň 2015, o.p.s., které bylo plánováno již 

v koncepčních dokumentech města i v přihlášce do druhého kola soutěže. Působení 

společnosti je strukturováno do čtyř sekcí:  

 

 Provoz včetně PR a marketingu  

 Program  

 Region a Světovar  

 Participace
87 

4.3.1 Eventy 

 

 Společnost Plzeň 2015 v tomto období komunikovala zejména prostřednictvím 

událostí, jejich charakter byl ovšem od událostí pořádaných v období kandidatury dosti 

rozličný. Jejich cílem již nebyla interakce s veřejností nebo navázání dialogu, ale spíše 

jednostranná komunikace ve formě poděkování nebo předání inspirace z jiných EHMK.  

 

                                                           
87 Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost: Výroční zpráva za rok 2011 [online]. 2012 [cit. 2012-05-03]. Dostupné 

z:< http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2011/09/Vyrocni_zpráva_final.pdf>.  

http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2011/09/Vyrocni_zpráva_final.pdf
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Oslava výhry města v soutěži o titul se odehrála na nádvoří Plzeňského 

Prazdroje, pivovar se navíc rozhodl věnovat k této příležitosti Plzeňanům 2015 piv 

značky Gambrinus a 2015 piv značky Pilsner Urquell. Symbolický přípitek potom 

proběhl přesně ve 20:15. Ačkoli svou roli na akci hráli také zástupci realizačního týmu, 

kteří byli připraveni zodpovídat dotazy veřejnosti, nebo přímo poskytnout vítěznou 

přihlášku a na akci se také promítaly filmy dokumentující fázi kandidatury, z pohledu 

marketingové komunikace se jedná o úspěšnou událost spíše ze strany Plzeňského 

prazdroje.  

 

První pořádanou akcí od okamžiku výhry potom bylo Plzeňské jaro aneb 

magická pouť na oslavu příchodu jara a kreativity do měst, akce naplánovaná na 21. 

března 2011 jako příležitost k poděkování partnerům projektu kandidatury. S touto akcí 

bylo spojené také vyhlášení dalšího kola soutěže Plzeňské ikony, která ve svém druhém 

kole hledala významné muže regionu. „Pojítkem těchto projektů je kromě jiného 

veřejná participace, která je klíčem k nastavení pozitivních vztahů s veřejností a k 

aktivní motivaci zapojit se a být hrdý na titul EHMK.“
88

 

 

Z tohoto hlediska bylo navazujícím krokem založení klubu podporovatelů 

projektu Plzeň 2015 s názvem „Strážní andělé“. Ten Plzeňany vyzývá k  zapojení třemi 

možnými způsoby. Buďto pod hlavičkou „Podporuji Plzeň jako evropské hlavní město 

kultury,“ kdy se jedná v podstatě o prosbu o podporu pozitivní šeptandy kolem projektu. 

Dále pod hlavičkou „Chci se zapojit do projektu Plzeň 2015,“ kdy jde o nárazové 

zapojení se do konkrétních akcí, nebo „Chci aktivně podpořit Plzeň 2015,“ kdy mají 

dobrovolníci možnost starat se pravidelně o konkrétní projekt či dokonce přijít 

s vlastním projektem, který by byl přímo začleněn do programové části pro rok 2015.   

 

Druhou z velkých pořádaných akcí ve sledovaném období byla oslava Dne 

Evropy ve dnech 9. - 10. 5., která byla spojena s konferencí na téma Co všechno byste 

chtěli vědět o EHMK? Na této události se sešlo přes dvě stě účastníků, kteří si vyslechli 

prezentace týmů, které již projekt EHMK úspěšně realizovaly, nebo zástupců politické 

prezentace.  

 
                                                           
88 Plzeňské ikony a klub Strážných andělů: V rámci Plzeňského jara bude vyhlášeno další kolo soutěže Plzeňské ikony 

a klub Strážných andělů projektu Plzeň 2015 [online]. 17.3.2011. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/tiskovy-

servis/tz-plzenske-jarov-a-yhlaseni-souteze-plzenske-ikony-a-klub-straznych-andelu/>. 
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4.3.2 Další nástroje komunikace 

 

S menším počtem akcí určených pro širší veřejnost i veřejných debat souvisí i 

menší počet tiskových zpráv, které by o nich informovaly. V tomto období ustalo také 

vydávání newsletteru. A jak již bylo zmíněno v části hodnotící období kandidatury, po 

vítězství byla výrazně méně aktivní také komunikace na sociální sítí facebook.  

 

V Plzni si přinejmenším proklamativně uvědomují, že „důvěra v občanskou 

společnost a její podpora, správná komunikace, nadšení a hrdost občanů jsou zjevnou 

podmínkou úspěchu.“
89

  

 

Ovšem jak je uvedeno i ve výroční zprávě organizace, „projektový tým Plzeň 

2015 se v roce 2011 věnoval především vybudování a nastavení nutné organizační 

struktury společnosti, stanovil si strategii své činnosti pro další roky (…)“
90

 a ačkoli se 

věnoval i přípravě programových akcí, které byly zmíněny, dojem, který působení 

společnosti v tomto období dělalo na veřejnost, podle všeho nebyl úplně ideální.  

 

To do jisté míry dokazuje i obranné vyjádření Yvony Kreuzmannové, která 

zaštiťovala a vedla kandidaturu Plzně na město kultury, z ledna 2011, „Po získání 

kandidatury v září loňského roku, kdy Plzeň zvítězila nad Ostravou, jsme nezaháleli, jak 

to možná navenek mohlo vypadat. Projekt PEMK jsme prezentovali na řadě konferencí 

a seminářů, zakládala se nadace PEMK, prezentovali jsme projekt i mezinárodně a nyní 

se pouštíme do přípravy programu na rok 2015, ale i náplně projektu do tohoto roku.“
91

 

 

4.3.3 Krizová komunikace  

 

Projektový tým ve svých vyjádřeních často zdůrazňuje obrovský potenciál 

projektu spojený příležitostí ke kulturnímu i hospodářskému rozvoji města, ovšem 

uvědomuje si zároveň, že „znalost tohoto kontextu a významu projektu v České 

republice zatím chybí, protože se v této podobě u nás koná poprvé. Jedním z hlavních 

                                                           
89 TZ: Výsledky konference o EHMK – Den Evropy 9.-10.5.2011: Co všechno jste chtěli vědět o Evropských hlavních 

městech kultury? [online]. 2011 [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/tiskovy-servis/tz-

konference-den-evropy-2>. 
90 Tamtéž 
91 HERNANDEZOVÁ, Svatava. Projekt Plzeň město kultury 2015 v New Yorku. Právo. 17. 1. 2011, str. 14. 
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úkolů, které společnost Plzeň 2015 v uplynulém roce měla a v nejbližším období stále 

bude mít, je tyto souvislosti vysvětlovat a vysvětlovat a stále vysvětlovat“.
92

  

 

To úzce souvisí i s krizovou komunikací a nutným vysvětlováním kauz 

spojených s personálními změnami či nedostatkem financí nutných k realizaci 

programového záměru pro rok 2015 a vybudování nutné kulturní infrastruktury.  

 

Ačkoli se v médiích tyto kauzy často objevovaly, plzeňský tým se k nim 

nevyjádřil prostřednictvím oficiálního vyjádření, ani je dle sledovaných výstupů, 

médiím aktivněji nevysvětloval. Prospěšné by mohlo být zejména využití tzv. issues 

managementu, který je Institute for Public relations přiblížen jako strategický proces, 

který pomáhá organizacím odhalit a reagovat na formující se trendy v sociálně-

politickém prostředí.
93

 Zmíněné issues jsou potom definovány jako kontroverzní 

nesrovnalosti způsobené míjením očekávání ze strany korporací a veřejnosti.
94

  

 

A v souvislosti s problémy s financováním a nedostatkem podpory ze strany 

státu stojí za zmínění také lobbing, který může efektivně „zdůraznit souvislostí na 

politické rozhodovací úrovni.“
95

  

  

                                                           
92 Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost: Výroční zpráva za rok 2011 [online]. 2012 [cit. 2012-05-03]. Dostupné 

z: <http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2011/09/Vyrocni_zpráva_final.pdf>.  
93 INSTITUTE FOR PUBLIC RELATIONS. Research Topics, Issues Management [online]. 2008 [cit. 2012-05-04]. 

Dostupné z: <http://www.instituteforpr.org/topics/issues-management/>. 
94 Tamtéž 
95 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 

978-80-247-2866-7. str. 128. 

http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2011/09/Vyrocni_zpráva_final.pdf
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5. HODNOCENÍ EFEKTIVITY KOMUNIKACE 

 

 K hodnocení jednotlivých komunikačních aktivit docházelo již v předchozích 

kapitolách hned v souvislosti s jejich popisem. V období kandidatury a následně i 

v období po vítězství v soutěži o titul EHMK 2015 byl kladen důraz na využití 

komunikačních nástrojů, které umožňují interakci s cílovou skupinou. Vzhledem ke 

stanovenému hlavnímu cíli komunikace, kterým bylo zejména zvětšit povědomí o 

projektu a zájem o něj u samotných obyvatel Plzně, je tento přístup rámcově zvolen 

velmi správně. Zejména se jednalo o využití public relations se zaměřením na události a 

spolupráci s ambasadory a online komunikaci s využitím sociálních sítí. Nedostatky 

konkrétních nástrojů komunikace jsou popisovány průběžně. 

  

Analýza, která by mapovala efektivitu komunikace, na příklad i díky využití 

veřejného průzkumu mezi obyvateli města nebo dalšími stakeholdery, který by umožnil 

zjistit skutečné povědomí o projektu a podporu ze strany veřejnosti, není k dispozici.  

  

Pokud se jedná o hodnocení navrhovaného konceptu komunikační strategie pro 

rok 2015, bude samozřejmě záležet na jeho rozpracování v podrobnější komunikační 

strategii, převedení do konkrétních akčních plánů a následně na jejích reálném 

provedení zejména v roce 2015.  

 

Zde se již bude jednat o cílení na mnohem širší skupinu zainteresovaných 

subjektů. Minimálně z hlediska možnosti budoucího zkoumání dopadů na znalost 

značky Plzně či jejímu imagovému posunu by bylo vhodné provést její průzkum ještě 

před zahájením aktivnější kampaně směrem k širší veřejnosti. 

  

Nutno poznamenat, že v období po vítězství v Plzni scházela aktivnější 

komunikace s veřejností. Ta začala získávat pocit, že se ohledně projektu nic neděje, 

což napovídají negativní reakce veřejnosti na internetu i zmiňované mediální kauzy. 
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Závěr 

 Práce v teoretické rovině vychází z poznatků získaných prostudováním 

zahraničních zdrojů, které problematiku place marketingu chápou jako komplexní 

přístup závislý na interakci s velmi širokou skupinou zainteresovaných subjektů. Vedle 

tradičně zdůrazňovaných turistů jsou jako zásadní cílové skupiny chápáni také místní 

obyvatelé, podnikatelé, investoři, veřejná správa nebo potenciální noví rezidenti. 

Všechny tyto cílové skupiny by měly být zapojeny do procesu marketingového 

plánování.  

  Jako zcela zásadní pro udržení konkurenceschopnosti je vnímáno budování 

značek měst (destinací). Nástrojem k nutnému odlišení se v poslední době čím dál 

častěji stává kultura, která je chápána v mnohem širším významu slova, zejména 

v souvislosti se svým přínosem při strategickém plánování nebo ekonomickým 

rozvojem měst prostřednictvím technologií a inovací.  

Kultura se stává nástrojem dlouhodobého rozvoje měst také právě v projektu 

Evropského hlavního města kultury. Podstatou projektu není hodnocení a výběr měst na 

základě stávající kulturní úrovně. Projekt je chápán jako prostředek k tomu, aby 

zúčastněná města kulturního, ale také ekonomického a sociálního rozvoje dosáhla. Je 

také prostředkem k jejich zviditelnění a zlepšení jejich image. V souladu s teoretickými 

poznatky z oblasti place marketingu je i v rámci tohoto projektu zdůrazňována 

důležitost zapojení co nejširší skupiny zainteresovaných subjektů, zejména potom 

místních obyvatel, kteří se tak mohou stát ambasadory značky města.  

 V tomto smyslu tedy definované současné trendy v place marketingu 

korespondují s podstatou a definovanými cíli projektu Evropského hlavního města 

kultury.  

 Plzeň, která dlouho bojovala s image průmyslového města, si již dávno před 

podáním přihlášky do soutěže o titul EHMK uvědomovala nedostatky ve vlastní 

prezentaci, ve využívání kulturního potenciálu nebo v oblasti spolupráce mezi veřejným 

a soukromým sektorem. Již ve strategických dokumentech z roku 2007 se potom jako 

navrhovaný nástroj pro rozvoj města objevuje právě kandidatura na EHMK 2015. Město 

se tedy rozhodlo v souvislosti s kulturou velmi jasně vyprofilovat.  
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 Komunikace vztahující se ke kandidatuře probíhala již od tohoto období, 

koncepčněji ale potom právě ve sledovaném období ohraničeném okamžikem podání 

přihlášky do soutěže o titul.  

 V období kandidatury město v souladu se zmiňovanými teoretickými zásadami 

place marketingu i samotného projektu EHMK cílilo především na místní obyvatele, 

které chtělo co nejaktivněji zapojit do projektu. Z hlediska volby komunikačních 

nástrojů, tedy zejména public relations se zaměřením na pořádané události a na online 

komunikaci s využitím sociálních sítí, lze postup města považovat za správný. V rámci 

jednotlivých aktivit ale byly odhaleny mnohé ne zcela využité příležitosti či přímo 

nedostatky.  

 Problém nastal zejména ve sledovaném období po vítězství v soutěži, kdy 

komunikační aktivity směrem k veřejnosti začaly být jen velmi sporadické. To se 

posléze projevilo i ve významném negativním posunu ve vnímání projektu ze strany 

médií i samotné veřejnosti.        

 K viditelnému posunu došlo v Plzni těsně po sledovaném období, v červenci 

2011, kdy by přijat jednotný vizuální styl, který bude informační a komunikační 

kampaň provázet. V současné době se ovšem projekt EHMK 2015 v Plzni potýká 

zejména s významnými problémy s financováním navrhovaného kulturního programu a 

nutné kulturní infrastruktury. To se významně promítá i do zhoršeného mediálního 

obrazu celého projektu, výjimečné není ani volání po vrácení získaného titulu EHMK 

2015. Avšak město jasně deklaruje, že titul rozhodně vracet nechystá a přípravě 

programu se bude nadále věnovat, navzdory nepříznivé finanční situaci.  

 V této souvislosti ještě důrazněji vyznívají v práci navrhovaná opatření v podobě 

průzkumu positioningu značky a především správné uplatňování krizové komunikace, 

issue managementu či lobbingu.   
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Summary 

Place marketing and the project of the European Capital of Culture are similar in 

many aspects when considering their basic concepts. Both of them understand culture as  

a source of competitiveness and economic development of cities. Pilsen tried to make 

use of this potential in its position of a candidate for the European Capital of Culture 

2015. The aim of this thesis was also the evaluation of the communication activities 

which were implemented in the period of the candidature. The city knew it was crucial 

to target local residents who were to become brand ambassadors of the city. From this 

point of view the communication tools such as public relations with a focus on events 

and online communication with a focus on social media were properly selected. The 

potential of these activities was not always fully exploited, even some weaknesses were 

revealed. From the period after winning the competition until the present time the city 

faces decline in support of local residents. In addition negative media cases endanger 

the image of the project. The choice of a more efficient crisis communication is vital for 

future success. 
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