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Abstrakt 

Nová média se dnes rozrůstají více než kdykoli předtím. Už je asi všem jasné, že tento 

nový trend zasáhl naprosto všechny oblasti šíření zpravodajství a informační kanály. 

Jak dalece však nová média ovlivnila tak specifické periodikum, kterým jsou radniční 

listy? Jistě se to také může lišit podle krajů, podle toho jaká je ve městě situace, čím je 

kraj typický a jak rychlou modernizaci v této oblasti dokáže zvládnout, aby tím více 

neuškodil, než něco zlepšil. Proto jsem si vybrala pro svou práci Moravskoslezský kraj 

a vzhledem k tomu, že i tato oblast je dosti široký pojem, zaměřila jsem se ještě 

detailněji na region Novojičínsko. Z toho důvodu se práce v první části zaměří 

na specifikaci kraje s užší specializací na Novojičínský region pro lepší představu 

ohledně této oblasti. Také vysvětlím, čím jsou radniční listy tak specifické a liší 

se od ostatních časopisů. Hlavním materiálem této práce budou hloubkové rozhovory 

se samotnými tvůrci jednotlivých periodik. Z nich zjistím, jak dalece jsou ovlivněni 

novými technologiemi, informačními kanály, co vše už zavedli do praxe, co v tuto 

chvíli plánují a případně také to, co jim přináší největší starosti a komplikace 

při realizaci nápadů na rozvoj v této oblasti. Kromě uvedených rozhovorů práce 

zpracovává informace z dotazníkového šetření od samotných občanů žijících 

ve zkoumaných městech a obcích. Jak to vidí oni ze svého pohledu, které změny uvítali, 

co by rádi změnili a v čem vidí největší přínos změn v místním lokálním médiu a zda je 

vůbec zaznamenali, zda jejich názor potvrdí či naopak bude spíše vyvracet informace, 

které prezentovali samotní vydavatelé. 

 

 

 



   

 

Abstract 

 

New media are now growing more than ever before. It is probably clear to everyone that 

this new trend impacted on has hit all fields of dissemination of the news and 

information channels. How far have these new media influenced such a specific journal 

as town hall journal is? It may vary according to by regions. It also depends on what the 

situation in the town is, what is typical for the region, and how can region manage the 

rapid modernization in this area, to be more useful than harmful. That is why I have 

chosen Moravian-Silesian region for my work. Due to the fact that even this area is 

quite large, I focused on Novojičínsko region in more detail. To get a better idea of this 

area the first part of the work is focused on the specification of the region, especially 

Novojičínsko region. There is explained why the town hall journal is so specific and 

sodifferent from other magazines. The main sources of the data for this work are in-

depth interviews with the authors of the individual periodicals. These interviews will 

show us how far the authors have been influenced by new technologies and information 

channels, what they have already put into practice. We also discussed their plans for the 

future, and on the other hand – what causes the biggest problems and complications in 

implementing the new ideas of development in this area. In addition to these interviews 

the work processes informations from the questionnaire survey of the citizens living in 

towns and villages of the region. They spoke about the situation from their own point of 

view, about the changes they would like to realize, where they can see the main benefit 

of the changes in this local periodical and whether they have even noticed them. We can 

compare whether their opinion are in agreement with opinions of publisher themselves. 
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Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků):  

 

Práce bude zaměřena na radniční zpravodaje regionu Novojičínsko, kde dle zjištění při přípravě tezí 

radniční listy vycházejí v těchto městech: Nový Jičín, Bílovec, Studénka, Štramberk, Fulnek a Frenštát 

pod Radhoštěm. Text bude zasazen do historického kontextu Moravskoslezského kraje a bude v něm 

zmíněna i historie radničních zpravodajů regionu Novojičínsko, od jejich začátků až po současnost, aby 

bylo následně možné vysledovat aktuální trendy v souvislosti s užíváním nových informačních a 

komunikačních technologií v oblasti lokálních médií.  

Text se bude zabývat tématy, jako jsou: Jak velký je v současné době zájem o tištěné zpravodaje? Kolik 

radnic již přešlo pouze na digitální podobu? Jaké problémy doprovázejí vydávání těchto lokálních 

médií? Která všechna nová média radnice k distribuci informací využívají?  

Stěžejní součástí budou zjištění vzešlá z rozhovorů s lidmi, kteří v radničních zpravodajích pravidelně 

publikují a kteří mají na starost vydávání těchto listů, a mohou tak objasnit důvody využívání nebo 

nevyužívání nových technologií, a to jak v rovině ekonomické, tak personální. 

Hlavním cílem práce tedy je zmapování portfolia radničních listů na Novojičínsku a vysledování, jak je 

během posledních deseti let ovlivnila modernizace a příchod nových informačních a komunikačních 

technologií. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu):  

 

1. Charakteristika Moravskoslezského kraje a Novojičínska 

Co důležitého je potřeba před vlastní analýzou o tomto kraji vědět, abychom ho lépe pochopili a 

dokázali se vcítit do občanů, kteří zde žijí, a proč jsem si vybrala zrovna zaměření na Novojičínsko, čím 

je charakteristické a výjimečné. 



   

1.1 Nejdůležitější historické mezníky tohoto kraje a jeho současná podoba 

1.2 Rozdělení podle obvodů 

1.3 Charakteristika Novojičínska, významná místa a osobnosti 

1.4 Rozdělení Novojičínska podle orgánů územní samosprávy 

 

 

2. Radniční listy  

Čím se radniční listy zaobírají, jakou mají historii, kdo je vydává, za jakým účelem, jak jsou 

distribuovány, poznatky o radničních listech regionu Novojičínsko z dostupných informací  

a z informací poskytnutých radnicemi na základě žádostí o spolupráci, které jim rozešlu.  

2.1 Obecná charakteristika radničních listů, zařazení do českého mediálního systému 

2.2 Představení radničních listů regionu Novojičínsko, poznatky o těchto radničních listech (jak dlouho 

se vydávají, zda mají jak tištěnou, tak digitální podobu, jaký je o radniční listy zájem, kolik lidí se na 

vydávání těchto periodik podílí) 

 

3. Rozbor změn ve vydávání radničních listů za posledních deset let 

Vzájemné srovnání radničních listů v souvislosti s používáním nových technologií za posledních 10 let. 

Poznatky z hloubkových rozhovorů s vydavateli a dotazníkového šetření mezi obyvateli. 

3.1 Informace poskytované na webových stránkách radnic 

3.2 Změny ve vydávání, ceně, rozsahu a používaných způsobech distribuce za posledních 10 let 

(výsledky z hloubkových rozhovorů) 

3.3 Poznatky o ekonomickém zázemí, problémy provázející vydávání a charakteristika přispěvatelů 

(výsledky z hloubkových rozhovorů) 

3.4 Ohlasy čtenářů na změny v souvislosti s nástupem nových médií (výsledky dotazníkového šetření)  

 

4. Celkové shrnutí a vyhodnocení zkoumaných materiálů  

Závěry z provedených šetření 

4.1 Shrnutí a vyhodnocení zjištění z hloubkových rozhovorů a srovnání způsobu vydávání, distribuce  

a ceny radničních listů na Novojičínsku 

4.2 Shrnutí a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli 

 

5. Závěr 

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):  

 

Radniční listy regionu Novojičínsko se specializací na posledních 10 let 

Postup (technika) při zpracování materiálu: 

Hloubkové rozhovory s vydavateli radničních listů 

Dotazníkové šetření mezi obyvateli měst, kde jsou vydávány radniční listy 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

DAVID Petr, SOUKUP Vladimír. Velká turistická encyklopedie – Moravskoslezský kraj. Knižní 

klub. 2009. ISBN 978-80-242-2389-6. 

-s touto knihou charakterizuji nejdůležitější a největší města v Moravskoslezském kraji a také radniční 

města, na která se budu specializovat, obzvláště pak se zaměřením na Novojičínsko. 

Kniha je sestavena tak, že se dozvíte o každém městě i vesnici v Moravskoslezském kraji alespoň pár 

řádků, které vám je přiblíží. Zabývá se jak historií měst a obcí, tak jejich současností. Najdeme zde 

informace od nejdůležitějších historických mezníků přes historické památky, různé turistické 

zajímavosti, ať už v podobě hradů a zámků, až po krajinné zajímavosti, jako jsou arboreta či přírodní 

rezervace. 



   

 

DOLEČEK Jan. Moravskoslezský kraj, města a obce moravskoslezského kraje. PROXIMA 

Bohemia spol.s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm. 

Tato výpravná publikace je zpracována velmi poutavou formou. Jsou zde zajímavosti ze všech měst a 

obcí Moravskoslezského kraje, a to jak z historie, tak ze současnosti. Na zpracování této knihy se 

velkou mírou podíleli také starostové jednotlivých měst a obcí a obce jsou zde také přehledně zařazeny 

do správních obvodů. 

TRAMPOTA Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ Martina. Metody výzkumu médií. Portál. 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4. 

-díky této knize vysvětlím základní pravidla při psaní zpráv a hlavně jejich vydávání. Z hlediska 

zpravodajských hodnot aplikuji tyto poznatky do svých výzkumů a poznatků o lokálních listech. 

Kniha také vysvětluje principy zpravodajství, jak se z události stává zpráva, jaké je rozdělení zpráv, co 

vše na zprávy působí, jak jsou koncipovány či jakou roli v nich hraje a jak je ovlivňuje samotný novinář 

apod. 

 

VERNER Pavel. Úvod do praktické žurnalistiky. Univerzita Jana Amose Komenského. 

Praha.2010.[2].ISBN 978-80-86723-87-7. 

Tato kniha se zabývá spíše praktickou částí, jak se stát dobrým novinářem, co vše je zapotřebí využívat 

a jak, aby byly zprávy zajímavé a čtivé. Můžeme se tam také dočíst srovnání, jak to chodí u nás a ve 

světě. Samozřejmostí je také vysvětlení žurnalistické terminologie, včetně toho, jak a podle čeho 

členíme periodika. 

 

OSVALDOVÁ Barbora, TEJKALOVÁ Alice. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace 

a internetizace žurnalistiky. Karolinum. Praha. 2009. ISBN 978-80-246-1684-1. 

-s touto knihou dokážu vysvětlit a popsat, která nová média nám modernizace žurnalistiky přinesla  

a jaké nám z toho plynou výhody a nevýhody. Jaké publikum digitalizace oslovila a nejčastěji je 

vyhledává. 

Kniha pojednává o tom, že tím, jak modernizace probíhá ve všech sférách naší společnosti, tak zasáhla 

také do oblasti zpravodajství. Odkrývá nám nové otázky, které nám tato moderní doba přinesla. Co 

všechno tyto moderní vymoženosti přinesly a do čeho všeho zasáhly a co a jak změnily. Ať už se jedná 

o samotné žurnalisty, publikum, nejvyhledávanější typy žánrů, způsob distribuce, tak také délku zpráv a 

jejich formu a obrazovou propracovanost. 

 

JÁČ Ivan a kolektiv. Jedinečnost obce v regionu. Professional Publishing. Praha. 2010. ISBN 978-

80-7431-038-6. 

Kniha vysvětluje základní pojmy, jako je region, obce také regionální politika a podobně. Tato kniha mi 

pomůže porozumět a v práci vysvětlit základní pojmy z regionu a regionální politiky, abych se mohla 

lépe zorientovat, co to vlastně znamená, z jakého důvodu jsou tato rozdělení prospěšná a co vše se může 

v rámci regionů dít a jaké mají regiony možnosti samy za sebe. 

 

DISMAN Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum. Praha. 1999. ISBN 978-80-2461-

966-8. 

-v této knize najdu návod, jak správně sestavit dotazník, tak abych se z dotazníků dokázala dozvědět 

potřebné informace, které mi dají lepší přehled o lokálních médiích hlavně v celém Moravskoslezském 

kraji. 

V knize je zajímavou a srozumitelnou formou sepsán způsob, jakým sestavit dotazníkové šetření, tak 

aby informace, které z něj dostaneme, byly co nejlépe použitelné pro nás výzkum. Jak sestavit 

hypotézy, abychom je mohli verifikovat či falzifikovat. Také jsou tam uvedeny rozdíly v tom, kdy je 

lépe použít písemnou formu dotazníků a jaká rizika z tohoto typu hrozí a pro jaký účel je lépe použít 

rozhovor a co nám hrozí při použití této metody. 



   

 

SCHULZ Winfried, SCHERER Helmut, HAGEN Lutz, REIFOVÁ Irena, KONČELÍK Jakub. 

Analýza obsahu mediálních sdělení. Karolinum. Praha. 2004. [2]. ISBN 80-246-0827-8.  

Tato kniha se zabývá problematikou vztahů mezi občany, politiky a médii a také ukazuje praktické 

využití kvantitativní obsahové analýzy. Dokážu se díky ní zaměřit na správnou analýzu zkoumaného 

materiálu v podobě článků v lokálních listech radnic. Také vysvětlí vztahy a tudíž i důvody, proč se kde 

vyskytují takové články a jaký záměr mají plnit a naopak co by tím měly zakrýt. 

 

Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly 

k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za 

posledních pět let) 

Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha – východ – Michaela Černá – UK – 2012 

Klíč – zpravodaj městské části Praha 11 1993 – 2008 – Tomáš Kroupa – UK 2010 

Mediální mapa zpravodajů měst a obcí na Hodonínsku – Andrea Červenková – MU – 2011 

Mediální mapa radničních periodik v Olomouckém kraji – Stanislav Kamenský – MU – 2010 

Zpravodaje měst a obcí na Brněnsku – charakteristika mediální krajiny – Aneta Šedá – MU – 

2009 

Zpravodaje pražských městských částí (mediální mapa) – Michaela Černá – MU – 2010 

Mediální mapa obecních periodik na území Pardubického kraje a případová studie struktury 

redakcí a redakční práce – Magdaléna Hándlová – MU – 2011 

Vydávání radničních novin – Barbora Slováková – Univerzita Palackého v Olomouci – 2011 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

30. května 2013                                                                                                       ……………………… 
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Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

Studentkou navrhované téma je velice aktuální, a tudíž si podle mého názoru rozhodně zaslouží 

zpracování. Je však zapotřebí, aby si pisatelka před zahájením výzkumných prací ujasnila, jak 

bude postupovat a jak rozsáhlé vzorky si zvolí, aby neprováděla zbytečně rozsáhlý a časově 

náročný výzkum. 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
 

ČUŘÍK, Jaroslav et al. Nové trendy v médiích I: online a tištěná média. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012, 239 s. ISBN 978-80-210-5825-5. 

 

GASKINS, Benjamin a Jennifer JERIT. Internet News: Is It a Replacement for Traditional Media 

Outlets?. The Internetional Journal of Press/Politics, 2012, vol. 17, no. 2, s. 190-213. ISSN 1940-1612. 

 

HARRISON, Jackie a Bridgette WESSELS. A new public service communication environment?: 
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Úvod 

Nových informačních technologií je dnes všude kolem nás více než mnoho. 

Na všech informačních kanálech můžeme vidět, jak se jejich podoba mění, jaké moderní 

technologie začaly využívat a naopak od kterých věcí již upustily. Toto téma samo 

o sobě je velmi zajímavé, avšak dosti obsáhlé. Proto jsem se rozhodla zaměřit na jeden 

specifický periodický list, který se všeobecně nazývá zpravodaj. Lidé ho znají také 

pod pojmy radniční noviny či lokální listy. Každá radnice, která tyto noviny vydává, 

si je pojmenovala podle svého. Většinou však najdeme v jeho názvu obecně zažitý 

termín zpravodaj, i když není zase tak těžké najít výjimku, o čemž jsem se rovněž 

přesvědčila při zpracovávání tohoto tématu. Radniční listy jsou specifické jednak tím, 

že jsou vydávány zvlášť pro každou oblast, tudíž jsou zaměřeny opravdu jen na jednu 

specifickou, rozlohou relativně malou část naší republiky, většinou se jedná o město 

a obce k němu přilehlé. Vydávají je radnice, tudíž přispěvateli jsou často zaměstnanci 

radnice nebo přímo zastupitelé města, kteří také dohlíží na to, co se v novinách bude 

publikovat a co naopak nikoli. Samozřejmě i toto periodikum se řídí platnými zákony 

České republiky, jako jsou tiskový zákon či Listina základních práv a svobod nebo 

zákon o obcích. Mezi další zajímavou oblast patří, způsob distribuce radničních listů 

mezi občany v daném regionu. Hodně záleží na radnicích, jak své periodikum pojmou, 

a to ať již z pohledu publikovaných článků, tak jeho distribuci a v neposlední řadě také 

cenu, kterou listům určí.  

V první části práce jsem se zaměřila na teoretické informace a na základní 

a podstatné informace ohledně samotných radničních listů. Jak jsou ukotveny 

v zákonech České republiky, jak jsou zařazeny v českém mediálním systému a co vše 

je dobré v kontextu k danému tématu o zmiňovaném periodiku vědět. A také jak 

se k obdobnému tématu staví odborné publikace a literatura. 

Druhá část práce se specializuje na vystižení daného regionu, aby se daly některé 

záležitosti, které z následných výzkumů zjistíme, lépe pochopit. Čím je tento region 

specifický, co všechno ho ovlivňuje, jak dlouho a jakou silou. Jako každý kraj, 

tak i Moravskoslezský kraj má své oblasti, kterými je nejvíce znám. Ať už to jsou spíše 

negativnější záležitosti, jako je velká míra nezaměstnanosti, komplikace se špatným 

ovzduším či rasová problematika, tak samozřejmě také ty pozitivnější věci, jakými 

mohou být četné přírodní a kulturní památky nebo významné osobnosti, které 

se narodily nebo žijí v tomto kraji. Chtěla jsem co nejlépe a nejkomplexněji vystihnout 
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ráz Novojičínského regionu pro nejlepší možné pochopení informací získaných 

v praktické části práce. 

V třetí části se soustředím na samotné radniční listy. Informace jsem sbírala 

převážně z veřejně dostupných informačních kanálů, především z webových stránek 

měst, informačních center a také ze základních informací, které mi byly poskytnuty 

zaměstnanci a osobami spolupracujícími s radnicemi. Pro lepší přehlednost o aktuální 

podobě radničního periodika, je u každého zkoumaného města vyobrazena titulní strana.   

Čtvrtá část zaznamenává největší množství informací, které mi byly poskytnuty 

při hloubkových rozhovorech se zaměstnanci radnice nebo osobami nějakým způsobem 

se podílejícími na vydávání místního radničního listu. Rozhovory byly zaměřeny 

na vývoj zpravodajů za posledních deset let. Jaké změny jsou nejviditelnější pro občany 

a jaké změny jsou nejcitelnější pro samotné město a radnici, co je ke všem těmto 

změnám vedlo, co jim předcházelo a s jakým ohlasem byly přijaty nebo naopak přijaty 

nebyly, jaké jsou nejčastější překážky při vydávání radničních listů, jakých změn 

by chtěli v nejbližší době dosáhnout a zda vůbec dávají tištěným zpravodajům ještě 

nějakou budoucnost. Také jsou v této části zpracovány výsledky z dotazníkového 

šetření, které probíhalo mezi obyvateli, a jejich ohlasy na změny a stagnace ohledně 

periodika zkoumaných měst. Zda jsou spokojeni, jestli přivítali možnost stáhnout 

si zpravodaj přímo z internetových stránek města, anebo naopak tento druh periodika 

vůbec nečtou, a tudíž by jim ani nevadilo, kdyby se přestal zcela vydávat. Některé 

informace z dotazníkového šetření jsou znázorněny v grafech se specifikací pro každé 

město zvlášť. 

V poslední kapitole jsou shrnuty veškeré informace získané ze všech šetření, 

která proběhla. V grafech je uvedeno srovnání specifických oblastí napříč všemi 

zkoumanými městy. Také jsou zde shrnuty nejzajímavější a nejdůležitější informace 

z hloubkových rozhovorů. A v neposlední řadě několik zmínek, zda odpovědi 

z dotazníkových šetření potvrdily či naopak vyvrátily informace, které mi byly 

poskytnuty při hloubkových rozhovorech.  

V některých částech jsem se odklonila od tezí. Jedna z nejznatelnějších změn 

byla ohledně uvedení, že se práce bude zabývat šesti zkoumanými městy. Tady bylo 

opomenuto město Odry, které do zkoumaného regionu patří také, tudíž se práce 

zabývala celkem sedmi městy.  

K dalším změnám došlo už pouze ve formě přidávání kapitol, podkapitol a jejich 

rozšiřování. Oproti tezím jsem do práce zařadila teoretickou kapitolu 1. z důvodu 
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lepšího náhledu na celou práci a uvedení do problematiky, které obnášejí radniční listy 

a Moravskoslezský region. Charakteristiku Novojičínska jsem rozdělila do sedmi 

podkapitol, které se soustřeďují vždy na jednotlivé zkoumané město. Z důvodu 

přehlednosti byla také rozšířena kapitola obecných charakteristik radničních listů 

o sedm podkapitol se zaměřením na každé město zvlášť. Stejně tak jako ve čtvrté hlavní 

kapitole byly kapitoly 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 každá rozšířeny o sedm podkapitol, aby bylo 

možné se každým zkoumaným městem zabývat zvlášť a informace tak byly seřazeny 

co nejpřehledněji a nejsrozumitelněji. Bylo tak jasně odděleno, o kterém městě 

zmiňované informace jsou, a byl zachován stejný prostor pro každé zkoumané město. 

Srovnání mezi městy proběhlo v části poslední. 
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1. Teoretická část 

 V této kapitole a podkapitolách bych ráda alespoň trochu přiblížila důležitost 

informací pro další zpracování. Pokusím se tady vysvětlit, jak je dobré na některé věci 

nahlížet a čím se nenechat nebo naopak nechat ovlivnit, aby některé věci lépe zapadaly 

do konceptu.  

 

 

1.1  Radniční listy 

 Radniční listy jsou nejen svým obsahem dosti specifickým médiem. Jak hodně 

jsou úzce zaměřené a čím vším se vymykají klasickým periodikům? Kam bychom 

je mohli zařadit nejen z hlediska mediálního systému a zařazení v médiích? Co vše 

je dobré vědět, než přistoupím ke konkrétním praktickým informacím, shrnu 

v následujících dvou podkapitolách.   

 

 

1.1.1  Radniční listy z hlediska zařazení do mediálního systému 

 Není tak úplně jednoduché zařadit radniční listy neboli zpravodaje 

do mediálního systému, protože spousta odborných publikací tento termín vůbec 

neuvádí. A pokud ano, tak často v poněkud jiném významu, než v jaké je tento termín 

používán v této práci. Pokusím se však shrnout alespoň základní zařazení z hlediska 

dostupných odborných publikací a také podle různých druhů členění.  

 Pokud se pokusíme slovo zpravodaj rozložit, abychom zjistili samotný základ 

slova, tak získáme dvě samostatná slova, která lze vysvětlit jako dávat či předávat 

zprávy. Jedná se o velmi specifický překlad, kterým lze na tuto problematiku nahlížet, 

ale můžeme jej považovat za správný. Vždyť slovo zpravodaj ve Slovníku mediální 

komunikace od Ireny Reifové a kolektivu vůbec nenalezneme. Naopak však slovo 

zpravodaj můžeme nalézt v Praktické encyklopedii žurnalistiky a marketingové 

komunikace od J. Halady, B. Osvaldové a kolektivu, kde slovo zpravodaj definují 

například jako novinář, kmenový pracovník redakce, který se pohybuje převážně 
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v terénu.
1
 Kniha, ve které můžeme nalézt slovo zpravodaj jako médium, je Slovník 

českých synonym z roku 2001 od K. Paly a J. Všianského, tento výraz uvádí jako 

reportér, dopisovatel, korespondent, referent, informátor nebo také jako věstník, tiskový 

orgán, časopis.
2
 Výše uvedené se mi potvrdilo také při přečtení několika prací studentů, 

kteří se zabývali podobným tématem.  

 Po vysvětlení významu slova zpravodaj, by bylo vhodné zařadit periodikum 

podle některých kritérií. Když bychom se podívali na kritéria podle Kanaďana 

M. McLuhana, zjistíme, že dělí média na horká a studená, kdy mezi horká média patří 

například televize a rozhlas. A mezi studená média řadí noviny a časopisy. Z tohoto 

hlediska tedy můžeme radniční listy začlenit mezi studená média. Mezi jejich klady 

uvádí, že přinášejí více informací a dají se uchovat. Dále se mohou dělit z hlediska 

záběru dosahu. Tady se dělí na firemní a spolková nebo regionální či místní, 

na celostátní, veřejnoprávní či komerční a světová neboli nadnárodní. Tady můžeme 

toto periodikum bez většího váhání zařadit mezi regionální či místní. I z tohoto důvodu 

není až tak neznámý termín lokální médium přímo užívaný pro radniční listy. 

Je to samozřejmě dáno prostorem, na který se toto periodikum zaměřuje. Jde většinou 

pouze o nějakou oblast, kterou spravuje město. Ano, jsou sice případy, kdy jedno město 

vydává více radničních listů, to však nastává více méně pouze v případě hlavního města 

Prahy, které vydává radniční list pro každou oblast zvlášť a nikoli pro Prahu jako celek. 

Tady by také odpovídal zařazením druhý termín, a to místní. Takže z tohoto pohledu 

je zařazení radničních listů zcela jasné a konkrétní.
3
  

Dalším kritériem, na které se můžeme zaměřit, je periodicita. Jak již z používání 

samotného názvu periodikum plyne, tak se jedná o periodický tisk, což je označení 

tiskovin podle zákona č. 46/2000 Sb. tj. noviny a jejich různé modifikace jako deníky, 

poledníky, večerníky, dále časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, 

se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát 

v kalendářním roce.
4
 Z hlediska četnosti periodicity se většinou jedná o měsíčník. 

Výjimku tvoří některá města a obce, která vydávají přes letní měsíce červenec a srpen 

                                                 
1
 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3. Vydání, rozšířené. Praha : Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7. s. 240 
2
PALA, Karel; VŠIANSKÝ Jan. Slovník českých synonym. 3. Vydání, doplněné. Praha : Lidové noviny. 

2001. 479 s. ISBN 80-7106-450-5. s. 467. 
3
VERNER, Pavel. Úvod do praktické žurnalistiky. 2. Vydání, přepracované. Praha: Univerzita Jana 

Amose Komenského Praha, 2010. 96 s. ISBN 978-80-86723-87-7. s 18. 
4
 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3. Vydání, rozšířené. Praha : Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7. s. 216. 
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pouze jedno dvojčíslo. Záleží na každé radnici, jakou periodicitu zvolí, ať již plných 

dvanáct nebo jedenáct čísel.  

Další možné dělení masmédií podle M. McLuhana, je z hlediska technického 

zpracování. Ta dělí na tištěná, dále potom na elektronická a multimédia kombinace 

písma, zvuku a obrazu. Z tohoto pohledu lze v případě radničních listů hovořit 

o tištěných médiích, i když jejich podobu můžeme nalézt také na internetu. Jejich 

původní a zamýšlená podoba je právě ve formě tištěné. Tedy alespoň zatím.  

 Jistě by se našlo ještě mnoho různých kritérií, podle kterých bychom mohli 

radniční listy zařadit, nicméně ne vždy už je zařazení na první pohled zcela jasné. 

Existuje dělení také podle charakteristiky čtenářů tj. zpravodajsko-publicistická, 

zájmová, odborná, stavovská či profesionální. Tady už není zcela jasné, kam bychom 

periodikum zařadili. Zpravodaje čtou lidé z různých důvodů a v radničních listech 

se objevují informace různého charakteru. Z těchto důvodů je obtížné zařadit je pouze 

do jedné kategorie.  

 Jaký mají vlastně přínos a význam radniční listy pro občany? To, že lidé mají 

na jisté informace právo, je dáno zákonem, blíže se o tom zmiňuji v následující 

podkapitole. Jaký důvod mají radnice kromě zákonné povinnosti tyto listy vydávat? 

Hlavním kritériem by mělo být informování občanů. Podívejme se, z čeho jsou radniční 

listy financovány. Je to převážně z veřejných prostředků, které má město ve svém 

rozpočtu. Tudíž je dobré sledovat, zda finanční prostředky, které se do vydávání tohoto 

periodika vkládají, jsou využity rozumně, aby co nejlépe plnily svou úlohu, a to by mělo 

být objektivní informování občanů o všem, co se ve městě děje a město může nějakým 

způsobem ovlivnit. Touto problematikou se podrobněji zabývá občanské sdružení 

Oživení, které ve svém dokumentu Radniční listy bez cenzury shrnuje, co vše by bylo 

dobré hlídat, co vše by měly radnice dodržovat při vydávání tohoto periodika 

a na co si dát pozor, aby nebylo porušováno. Příkladem, jak můžou být radniční listy 

zneužívány, mohou být neobjektivní informace o úspěších či neúspěších zastupitelů 

obce nebo odepírání nepříznivých názorů vedením radnice. Avšak kromě těch 

negativních záležitostí uvádí také pozitiva, která by měly radniční listy plnit. 

A to by měly být například praktické informace a rady pro různé životní situace, 

zapojení místních občanů do rozhodování o možnostech využití financí pro město 
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u různých zakázek a v neposlední řadě také zapojení a různorodost veřejné diskuze 

o probíraných tématech.
5
  

Jak vše probíhá v praxi, souvisí z velké části s nastolováním témat. Tzv. agenda- 

setting je v oblasti médií velice známý pojem, kterým se zabývá mnoho významných 

lidí, ovšem většina odborné literatury pochází od amerických autorů. A není vždy 

možné to, co bylo vyzkoumáno v Americe, také přesně přenést do evropského kontextu 

a aplikovat to na zdejší zpravodajství. Velice zainteresovaně se tímto tématem zabývá 

Vlastimil Nečas ve své dizertační práci s názvem Koncept nastolování agendy 

v kontextu českých mediálních studií. Pokud bych měla vysvětlit, co to vlastně agenda-

setting je, tak bych začala asi u nejstručnějšího výkladu podle Slovníku mediální 

komunikace od Ireny Reifové a kolektivu, kde uvádí, že agenda-setting hledá odpověď 

na otázku, proč se některé informace o jistých tématech stanou součástí veřejné debaty 

a probíraného tématu a jiné zůstávají téměř nepovšimnuty veřejností, a ve chvíli, 

kdy se přejde k jiné zprávě, tak na ni více méně zapomenou. A také proč se některá 

témata stanou pro veřejnost a občany závažnější a důležitější než některá ostatní. Často 

se v konkrétních výzkumech rozlišuje na tři základní druhy. Jednak agenda veřejná, dále 

agenda politická a také agenda mediální.
6
 

 Při hledání další definice nastolování témat, můžu vycházet například z knihy 

Zpravodajství od Tomáše Trampoty. Ten ve své knize píše, že nastolování témat 

vychází z myšlenky, že tím, co média zařazují do svých zpráv a naopak čemu 

se záměrně vyhýbají, tak tím vlastně lidem předkládají, čím se mají zabývat a čím ne. 

Mohlo by to asi trochu narážet na to, že média by měla být objektivní a neovlivňovat 

čtenáře a diváky, ale to se vysvětluje tak, že média nemusejí nutně určovat co si má 

člověk myslet, jen ho nabádají k tomu, o čem by měl přemýšlet. Tuto myšlenku 

zformuloval již Bernard Cohen na začátku šedesátých let dvacátého století. Při 

výzkumech nastolování témat se nezabývají jednotlivými konkrétními zprávami, ale 

zkoumají zprávy spíše z dlouhodobějšího charakteru, které téma se vyskytuje častěji, 

dlouhodoběji, a média mají tendence se k němu neustále vracet. Už tím vlastně lidem 

předkládají důležitost. Pokud je podstatné se k tomuto tématu neustále vracet, tak asi 

musí mít nějakou důležitost. Nakonec přeci jen lidi přiměje se nad tímto tématem 

                                                 
5
 E-knihovna. Oživení. [ online ]. 2014. [cit. 4. 5. 2014]. Dostupné z www: http://www.bezkorupce.cz/wp-

content/uploads/2013/10/Radni%C4%8Dn%C3%AD-periodika_pr%C3%A1vn%C3%AD-

anal%C3%BDza.pdf 
6
 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3. Vydání, rozšířené. Praha : Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7. s. 16 
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zamyslet a přemýšlet o něm. Už jen z toho důvodu, že v televizi se o tom pořád mluví, 

či v novinách a na internetu se o tom stále píše, tak na tom asi něco bude. Takhle by se 

dalo velmi zjednodušeně vykládat, jak to může vnímat běžný člověk. Média v tomto 

ohledu mají velkou moc, jak ovlivnit lidi, aby některá témata brali vážně a přemýšleli 

nad nimi, a kterými tématy není potřeba se vůbec zabývat.
7
  

 Přestože proběhla řada výzkumů, které nastolování témat potvrzují, tak je dost 

novinářů, kteří jakékoli nastolování odmítají a popírají. Tvrdí, že prostě jen předkládají 

zprávy z různých okruhů a pouze reagují na okolní prostředí. Walter Lippmann při svém 

zkoumání přišel s takzvaným „pseudoprostředím“, Zjistil, že lidé dost často nereagují 

na reálné opravdové prostředí, ale převážně na toto pseudoprostředí, které je jim 

předkládáno, a vždy se oproti tomu pravdivému v něčem liší a je neúplné. Není 

to o tom, jak už jsem zmínila, že by nám byly předkládány lži či výmysly, je to jen 

o tom, že každodenní události a informace procházejí přes zpravodajské organizace, 

které musí vybrat, co se do zpravodajství zařadí a co ne. Výsledkem je potom 

ono pseudoprostředí, které je lidem předkládáno, což je vlastně velmi omezený pohled 

na širší prostředí, kde není záběr na celou šíři a všechny kontexty související s těmito 

informacemi. Účinky tohoto nastolování byly prokázány už v mnoha státech a městech, 

a to městech větších či menších. Často se tyto studie soustředí právě na období 

předvolebních kampaní, jiné zase byly prováděny mimo období zvýšeného politického 

dění, aby byly prozkoumány právě veškeré možné kontexty, v nichž nastolování témat 

probíhá.
8
   

 Nastolování témat je opravdu velmi široké téma, jak už jsem zmínila, 

tak převážná většina výzkumů proběhla v zahraničí. Je důležité vědět, že při nastolování 

agendy a jejich výzkumech se také zabývali, jak probíhá u televizních zpráv a zvláště 

pak u zpráv novinových, kde jsou informace umístěny nebo v jaké části průběhu řečeny, 

jak dlouhý je časový rámec účinků, a ještě mnoho dalších aspektů, které v tom hrají roli. 

Stejně tak jako se zabývají tím, proč vlastně k nastolování témat dochází.
9
  

 V závěru této podkapitoly bych ráda ještě znovu zmínila dizertační práci 

Vlastimila Nečase. Ve svém závěru jednoznačně shrnul problematiku nastolování 

agendy v České republice. Mimo jiné zde uvádí, že „práce věnované nastolování agendy 

                                                 
7
TRAMPOTA Tomáš. Zpravodajství. 1. Vydání. Praha : Portál. 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8. s. 

112. 
8
 McCOMBS, Maxwell E. Agenda setting : nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. 1. 

Vydání. Praha : Portál. 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2. s. 51, 70.  
9
 ibid., s. 91. 
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v českém prostředí jsou dominantně ovlivněny a inspirovány především prvními 

pracemi Maxwella McCombse a Donalda Shawa a několika málo tituly sekundární 

literatury, zejména souhrnnou prací Jamese Dearinga a Everetta Rogerse a knihou 

Maxwella McCombse“, kde je vidět, že v českém prostředí nastolování témat ještě stále 

nemá příliš velkou tradici.
10

 Z oblasti oborového ukotvení zkoumání problému agenda- 

setting je potřeba citovat Vlastimila Nečase následující tvrzení. „Značná část 

analyzovaných textů je oborově ukotvena v jedné sociálně-vědní disciplíně, většinou 

v mediálních studiích s přesahy do sociologie veřejného mínění a okrajově také 

do politických teorií.“
11

 Je patrné, že obdobné výzkumy jsou důležité pro lepší 

pochopení evropského kontextu nastolování témat ve zpravodajství. 

 Jak spousta věcí probíhá v praxi, čím vším jsou vyplněny radniční listy, kdo 

do nich přispívá, jakou formou, kdo má hlavní slovo a co vše komplikuje vydávání 

radničních listů, bude možné zjistit ve výzkumné praktické části.   

 

1.1.2  Radniční listy z hlediska zařazení v zákonech  

 Jeden z hlavních právních předpisů, podle kterého se toto periodikum v České 

republice řídí, se nazývá zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Podle tohoto 

zákona označujeme radniční listy jako periodický tisk, čímž se rozumí noviny, časopisy 

a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a 

v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. Vydavatelem je 

fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk.
12

 Stejně tak nese 

zodpovědnost za obsah periodického tisku dle tohoto zákona. Vydavatel periodického 

tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené 

informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro 

uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního 

samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
13

 Vzhledem 

                                                 
10

 NEČAS, Vlastimi. Koncept nastolování agendy v kontextu českých mediálních studií. Praha. 2013. 

175 s. FSV UK Praha. Školitel dizertační práce Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. s. 157. 
11

 ibid., s. 159. 
12

 Zákon č. 46/2000 Sb. Ze dne 22. 2. 2000 § 3Vymezení pojmů bod a) a b) Tiskový zákon: Ministerstvo 

kultury [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z www: 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=535 
13

 Zákon č. 46/2000 Sb. Ze dne 22. 2. 2000 § 4a Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného 

celku [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z www: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=535 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=535
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=535
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k tomuto zařazení se musí radniční listy řídit dalšími ustanoveními tohoto zákona, 

například evidence periodického tisku, povinné údaje, povinné výtisky, odpověď apod. 

 Dalším důležitým právním předpisem, který je součástí ústavního pořádku České 

republiky a je nutné jej v souvislosti s radničními listy zmínit je Listina základních práv 

a svobod. Mimo jiné je potřeba zmínit Hlavu druhou Lidská práva a základní svobody, 

oddíl druhý Politická práva čl. 17 odst. 1) Svoboda projevu a právo na informace jsou 

zaručeny. V souvislosti s tímto právním předpisem bych ještě chtěla zmínit čl. 17 

odst. 5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
14

 Další 

ustanovení tohoto předpisu již nezmiňuji, ačkoli je nutné je dodržovat, ale přesahují již 

rámec této práce.  

 Zmínila bych ještě alespoň jeden důležitý právní předpis a tím je zákon 

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve kterém 

najdeme několik ustanovení, která jsou spojena s vydáváním radničních novin.  

K nepřebernému množství zákonných opatření a právních předpisů, kterými 

se vydávání tohoto periodika řídí, mají většinou radnice ještě svá vlastní interní 

pravidla, podle kterých se řídí při vydávání radničních listů, aby se tak vyhnuli 

případným nedorozuměním nebo se nedostali do konfliktu se zákonem z důvodu 

neznalosti tohoto zákona. Na to vše musí, zástupci měst a vydavatelé radničních listů 

pamatovat a dodržovat tato pravidla a zákony.  

 

 

2. Charakteristika Moravskoslezského kraje 

a Novojičínska 

Proč je vlastně nutné představovat Moravskoslezský kraj? Každý kraj, každý 

region je svým způsobem typický. Téměř každá věc, která se tam děje, nějakým 

způsobem ovlivňuje dění celého regionu či kraje. Ovlivňuje samotné občany, jejich 

chování, zvyky a typické činnosti. To, kde je kraj svou rozlohou umístěn, jakou 

má region za sebou historii, co za problémy ho provázely při jeho utváření do dnešní 

podoby, co všechno mu stálo v cestě, s čím se musel vyrovnat a co mu naopak pomohlo 

                                                 
14

 Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: Listina základních práv a svobod  [ online ] [cit. 

3. 5. 2014]. Dostupné z www: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html   
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a nasměrovalo ho správným směrem, to všechno utváří mentalitu lidí, kteří tam žijí. 

To vše také dotváří celkový ráz regionu a může vysvětlovat jinak pro ostatní lidi 

nepochopitelné záležitosti a chování. Ale po přiblížení charakteristických informací 

je možné na věci a lidi v tomto kraji nahlížet přeci jen trochu jinak. Třeba jim lépe 

porozumět a přiblížit se jim. Asi všem musí být jasné, že jinak se žije v hlavním městě, 

kde je již dlouhou dobu například nejnižší nezaměstnanost v republice, oproti 

Moravskoslezskému kraji, kde je již delší dobu podle statistik jedna z největších 

nezaměstnaností v republice. Na druhou stranu, jinak se žije lidem v Praze, 

kde je doprovází vysoké ceny za nájemné v bytech či pořízení vlastního bydlení, velký 

hluk, který tady obklopuje občany dnes a denně. A jinak se žije lidem na vesnici 

obklopené poli a lesy, kde není problematika hluku tak výrazná. Ovšem problematika 

dopravní obslužnosti spojená s dostupností lékařské péče, pošty či obstarávání 

každodenního nákupu je velmi palčivá, a to zejména z důvodu výrazně nižší sítě MHD 

než je tomu v Praze. Diametrálně odlišné problémy řeší lidé na jednom a jiné, 

na druhém konci republiky. Ze zpráv můžeme dost často vyčíst či slyšet, že ačkoli 

v danou chvíli sever republiky bojuje se záplavami a problémy, které způsobila voda, 

tak naopak západ se potýká s nedostatkem vláhy, což zapříčiňuje velké problémy 

zemědělcům. Česká republika svou rozlohou není nikterak veliká, ale leží na členitém 

území, takže každá oblast se liší a také výkyvy počasí tento kraj svým způsobem 

poznamenávají a dotvářejí. Některé části mají řečiště umístěna rovnoměrně a hustě, 

jinde je se zavlažováním problém. Také volnočasové aktivity, které jsou v krajích 

k dispozici, svým způsobem ovlivňují ráz regionu. Turistika a další kulturní vyžití 

je důležitou součástí každého kraje, podobně jako rozvoj průmyslu či zemědělství 

a spousta dalšího. To vše se nějakým způsobem podílí na dotváření krajiny a lidí.  

Všechny problémy a pozitiva nějak tento kraj ovlivňují a zanechávají stopy na okolí 

a také na lidech, kteří tam žijí. A to vše se potom odráží do dalších a dalších oblastí, 

se kterými se potýkají občané, kteří v daném regionu žijí. Řešení jednotlivých situací, 

které vyvstanou, je přenechána na samosprávě jednotlivých radnic, jak se k dané 

problematice postaví, závisí už jen na nich, a to i v souvislosti s informovaností 

a radničními listy samotnými. Už oni sami musí správně usoudit, které informace jsou 

pro občany důležité a je potřeba se o nich minimálně zmínit a co je naopak nepodstatné, 

i přestože v jiné části republiky to může být zcela jinak. Z toho důvodu doufám, 

že charakteristika tohoto kraje pomůže lépe se této oblasti přiblížit a porozumět 

některým záležitostem, proč se dějí zrovna takto a co je k tomuto řešení vedlo. Vcítit 
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se do života místních lidí a pochopit, proč to tam chodí jinak nebo stejně jako v oblasti, 

kterou známe ze svého bydliště.  

V této kapitole se zaměřím na charakteristiku Moravskoslezského kraje. Jaká 

jsou jeho hlavní specifika, čím je zajímavý v celkovém kontextu, co ho charakterizuje 

samo o sobě a čím je tolik typický. V podkapitolách se zaměřím zvlášť na region 

Novojičínsko a také v krátkosti na každou oblast, z které budu zkoumat radniční listy 

zvlášť. Konkrétně se jedná o města Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Nový 

Jičín, Odry, Studénka a Štramberk. Řazeny jsou abecedně podle názvu měst. Zaměřím 

se na typické věci pro jednotlivé oblasti, aby se daly lépe pochopit souvislosti 

s odpověďmi na otázky, ať už od vydavatelů tohoto radničního listu, tak od občanů 

žijících v těchto oblastech. 

 

 

2.1  Nejdůležitější mezníky tohoto kraje a jeho současná 

podoba 

Pokud se podíváme na minulost, můžeme se z historických pramenů dočíst, 

že asi nejcitelněji byla oblast dnešního Moravskoslezského kraje ovlivněna Kelty, 

Římany a Germány, a to až do počátku našeho letopočtu. Poté následovalo velké 

stěhování národů
15

 trvající několik století. Další velkou kapitolou bylo deváté až třinácté 

století pod vládou Přemyslovců, které vystřídali Lucemburkové ve století čtrnáctém 

a zůstali u moci až do počátku patnáctého století. Roky 1400-1526 jsou brány 

jako období husitství
16

, a to nejen v této oblasti, ale také v mnohem širší části v té době 

Českého království. Když byl v roce 1526 zvolen českým králem Ferdinand I.
17

, nastala 

vláda rodu Habsburků, která trvala, až do roku 1918, kdy vznikla nezávislá 

Československá republika.
18

  

Více než polovinu celého území tvoří zemědělská půda a dalších více než 35 % 

zabírají lesní pozemky. Nejvýznamnějším vodním tokem je Odra, která pramení 

v Oderských vrších. Od počátku devadesátých let dochází k velkému zlepšení životního 

                                                 
15

 Stěhování národů bylo nazýváno období plné zmatků, které začalo na konci 2. století a trvalo několik 

staletí.  
16

 Ve Slezsku byly husitské války nejvíce podníceny tzv. spanilými jízdami. 
17

 Ferdinand I. byl dědeček Rudolfa II., který nastoupil na trůn roku 1576 a zapsal se významně do tzv. 

Rudolfínské renesance. 
18

 VURM, Bohumil. Krásy a tajemství České republiky : Moravskoslezský kraj. Praha : Praga Mystica, 

2003. 147 s. ISBN 80-902363-7-5. s. 98. 
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prostředí převážně díky poklesu průmyslové výroby (i když to má za následek stoupající 

nezaměstnanost), nicméně i nadále patří ke kraji s nejhorším stavem ovzduší v České 

republice. Naproti tomu zde však můžeme najít největší CHKO v ČR o rozloze 

1 160 km²
19

 v oblasti Beskyd.
20

  

Pokud budeme vycházet z nejaktuálnějších informací z Českého statistického 

úřadu, tak v Moravskoslezském kraji žije 1 223 112 obyvatel
21

, což je mírný pokles 

oproti naposledy sbíraným datům. V tomto kraji dochází k poklesu už od roku 1993 

také velkou migrací obyvatelstva. Přesto se však řadí mezi třetí nejlidnatější v ČR. 

Průměrná hrubá mzda činí 22 671 Kč
22

, tedy mírný vzrůst. A podíl nezaměstnaných 

je plných 10,47 % obyvatel
23

, bohužel jde také o lehce vzrůstající tendenci. Obec 

s největším počtem obyvatel je Ostrava s 297 421 obyvateli
24

.   

Kromě dostavěné dálnice D1, která je hlavním tahem mezi Ostravou a Prahou 

je zde také zajištěna letecká doprava díky mezinárodnímu letišti Leoše Janáčka 

v Mošnově, které je druhé největší v ČR, délka přistávací dráhy je dostatečná 

pro přistání všech druhů letadel, což bylo již několikrát dokázáno při prestižní 

mezinárodní akci, která je tady každoročně pořádána s názvem Dny NATO
25

. A také 

dvě hlavní vlakové tratě č. 270 a č. 320. Trať č. 270 propojuje města Prahu – 

Bohumín.
26

 

Region je také dobře vybaven školním vzděláváním, nalezneme zde 

dvě konzervatoře, třináct vyšších odborných škol a pět škol vysokých
27

, které mají 

celkem šestnáct fakult. 

Kromě toho, že v Ostravě sídlí velmi známá Janáčkova filharmonie, najdeme 

tady více než čtyři sta knihoven a velké množství kin, divadel, muzeí a galerií. Dosti 

známé jsou také léčebné účinky jodobromové vody v Rehabilitačním ústavu Darkov 

                                                 
19

 Je zde počítáno také s částí, která již spadá do Zlínského kraje. 
20

 Geografické a statistické informace: Moravskoslezský kraj [ online ]. 2014. [cit. 2. 4. 2014]. Dostupné 

z www: http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/zakladni_informace.html  
21

 Nejnovější údaje o kraji: Český statistický úřad [ online ]. 2013. [cit. 12. 12. 2013]. Dostupné z www:  

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home   
22

 ibid. 
23

 ibid. 
24

 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2013: Český statistický úřad [ online ]. 2013. [cit. 12. 12. 

2013]. Dostupné z www: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/801011-13-xt  
25

 Jde o největší letecko-armádně-bezpečnostní akci ve střední Evropě, pořádána již od roku 2001. 
26

 Doprava: Moravskoslezský kraj [ online ]. 2014. [cit. 2. 4. 2014]. Dostupné z www:http://o-kraji.kr-

moravskoslezsky.cz/doprava.html 
27

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, 

Vysoká škola podnikání Ostrava a Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání 

Havířov. 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajp/801011-13-xt
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a od devadesátých let také nové lázeňské sanatorium v Klimkovicích se zajímavou 

architekturou.
28

   

 

 

2.1.1  Bílovec a jeho charakteristika 

Město Bílovec bylo založeno Vokem z Kravař, které získal spolu s dalšími 

pozemky od Jana Lucemburského po roce 1316. Poté se tady vystřídala řada rodů, 

kterým město patřilo. V šestnáctém století zažilo velký hospodářský růst, rozvíjela 

se hlavně řemesla, převážně plátenictví a soukenictví. V devatenáctém století se začal 

rozvíjet průmysl a hlavní a asi do dnešní doby nejznámější továrnou se stal Massag
29

. 

Tuto značku továrna nesla až do roku 1946, kdy se podnik přejmenoval na Koh-i-noor, 

který tady působil až do roku 1991.
30

  

Střed města tvoří Slezské náměstí, které je od roku 1992 městskou památkovou 

zónou. Za zmínku rozhodně stojí zámek
31

, který patří k dominantám tohoto města. Má 

však nepříjemnou historii, dvakrát vyhořel
32

. Od roku 1980 však probíhá rozsáhlá 

rekonstrukce, vlastně dodnes. V dnešní době se řeší další využití této budovy. Cennou 

stavbou z doby renesance je také radnice, která je postavena na jednom rohu Slezského 

náměstí. V radnici sídlí městský úřad a informační centrum. Jako poslední 

dvě významné budovy zmíním kostel sv. Mikuláše, který byl postaven kolem roku 1400 

v gotickém stylu a kaple sv. Barbory
33

, která byla původně gotická, potom přestavěna 

ve stylu baroka a dnešní vzhled získala v letech 1969-71.
34

 

V dnešní době ve městě v oblasti kultury bohatě působí Dům kultury 

a Dům dětí a mládeže. Jsou zde mnohá sportoviště, a to jak ve formě venkovních hřišť, 

tak také krytého bazénu, fitness centra, bowlingového centra, tenisové haly se squashem 

i kuželnou. V roce 2001 vznikla při rekonstrukci Slezského náměstí obří šachovnice, 

kde probíhá pravidelná každoroční exhibice vítězů šachového turnaje. Je zde také 

                                                 
28

 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6. s. 109.  
29

 Továrna zaměřená na výrobu drobného kovového zboží. 
30

 ibid., s. 16. 
31

 V jedné části byl venkovní areál upraven na letní kino.  
32

 Po prvé ještě jako renesanční zámek vyhořel r. 1729 a r. 1736 byl přestavěn ve stylu baroka. Po druhé 

vyhořel na jaře 1945. 
33

 Probíhají zde svatební i jiné jubilejní a slavnostní obřady  
34

 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6. s. 17. 
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zázemí v podobě nemocnice, polikliniky, domova důchodců i domu s pečovatelskou 

službou. Městem protéká řeka Bílovka.
35

  

Pracovních příležitostí přímo ve městě mnoho není, takže velká část 

obyvatelstva dojíždí za prací do větších měst (Nový Jičín, Ostrava, případně Opava).  

V Bílovci se narodilo také několik významných osobností, jako je básník, 

hudebník a sběratel lidových písní Jan Bayer nebo přední vídeňský malíř oltářních 

obrazů Felix Ivo Leicher a z mladších sportovců například účastník Rallye Dakar Milan 

Holáň nebo tenistka Petra Kvitová.
36

 

Oficiální stránky města jsou: http://www.bilovec.cz. 

 

 

2.1.2 Frenštát pod Radhoštěm a jeho charakteristika 

 Ohledně vzniku Frenštátu pod Radhoštěm jsou jen dohady a pravděpodobně 

to mohlo být někdy na přelomu třináctého a čtrnáctého století. První písemné zmínky 

jsou z roku 1382, kdy se o něm píše jako o vsi, na město byl Frenštát povýšen roku 

1781. Po mnoha požárech a drancování teprve až koncem sedmnáctého a začátkem 

osmnáctého století nastal hospodářský rozkvět, kdy se rozšířilo především tkalcovství 

a soukenictví. Po první a druhé světové válce se ve větším započala bytová výstavba 

s veškerou občanskou vybaveností.
37

 

 Od roku 2003 je historické jádro vyhlášeno za městskou památkovou zónu. 

Na obdélném náměstí Míru je dominantní stavbou rohová radnice ve stylu 

novorenesance místo původní barokní radnice. V radnici můžeme také nalézt kopie soch  

sv. Cyrila a Metoděje nebo originál pohanského boha Radegasta. Uprostřed náměstí 

nelze přehlédnout barokní sloup P. Marie, kašnu s kopií sochy Neptuna a lípu Svobody 

z roku 1918. Ve Frenštátu můžeme najít také druhou nejstarší českou školu na Moravě, 

tzv. českou chlapeckou měšťanskou školu, kde se dnes nachází muzeum.
38

 

 Město je v dnešní době velmi významným průmyslovým centrem hlavně díky 

největšímu podniku Siemens, které stojí na jižním okraji města. Z kulturních 

zajímavostí je třeba zmínit vlastivědné muzeum
39

 a ze sportovního vyžití stojí 

                                                 
35

DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6. s. 17. 
36

 ibid. 
37

 ibid., s. 52. 
38

 ibid., s. 53. 
39

 Je součástí velkého Muzea Novojičínska. 

http://www.bilovec.cz/
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za zmínku moderně vybavený aquapark, zimní stadion, skate park, tenisové kurty, 

sportovní střelnice, umělá lezecká stěna, hned dvě jízdárny a spousta dalších. Frenštát 

je znám také díky každoročnímu konání mezinárodních závodů Grand Prix ve skoku 

na lyžích.
40

  

 Mezi rodáky Frenštátu patří vlastenec, politik a podnikatel Valentin Kostelník, 

zakladatel pohorské jednoty Radhošť, její dlouholetý předseda a starosta Frenštátu 

Edvard Parma nebo také literární a divadelní kritik, historik a novinář Záviš Kalandra 

či olympijský vítěz ve skoku na lyžích Jiří Raška.
41

  

 Oficiální stránky města jsou: http://www.mufrenstat.cz.  

 

 

2.1.3 Fulnek a jeho charakteristika 

 První písemné zmínky o tomto městě nalezneme v roce 1293. Také tady 

se od založení pánů z Lichtenburku vystřídalo mnoho vlastníků. Město zasáhlo velké 

množství požárů a svou asi největší zkázu zaznamenalo během třicetileté války, 

kdy bylo téměř zničeno.
42

  

Mezi největšími či nejznámějšími památkami tohoto města se dochoval 

čtyřkřídlý zámek, který byl vybudován z původního hradu v sedmdesátých letech 

šestnáctého století, který se v dnešní době skládá z takzvaného Horního (renesančního) 

a Dolního (barokního) zámku. Další památkou je barokní kostel Nejsvětější Trojice, 

jehož stavitelem je Mikuláš Thalherr, který také tady ve Fulneku žil. Radnice, která byla 

postavena v roce 1610, byla také zasažena několika požáry a v dnešní době ji můžeme 

vidět po zastřešení a rekonstrukci z roku 1947. Nejznámějším a největším podnikem, 

který jistého času zaměstnával mnoho lidí, byla továrna Romo Fulnek se zaměřením 

na pračky.
43

  

Ve Fulneku najdeme též velké množství kulturního a sportovního vyžití, 

ať už prostřednictvím Městského kulturního centra, kinokavárny, galerie, fotbalového 

hřiště, tenisových kurtů nebo jezdeckého areálu.  

                                                 
40

 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6.  s.17.  
41

 ibid. 
42

 ibid., s. 60 
43

 JUROK Jiří a kolektiv. Nový Jičín : Historie/ Kultura/ Lidé. 1. Vydání. Praha : Lidové noviny. 2011. 

396 s. ISBN 978-80-7422-078-4. s. 174 

http://www.mufrenstat.cz/
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Nejznámější osobnost, která je spjatá s Fulnekem, je Jan Amos Komenský
44

, 

po kterém je ve Fulneku pojmenováno náměstí a také má zde svůj památník a sochu. 

Narodil se zde také například hudebník a hudební teoretik Jan Nepomuk Brosmann 

a pedagog, biskup a iniciátor tolerančního patentu císaře Josefa II. Jan Leopold Hay.  

Hodně je s Fulnekem poslední dobou spojována Petra Kvitová, která zde žije a bylo 

jí uděleno čestné občanství města.
45

 

Oficiální stránky města jsou: http://www.fulnek.cz. 

 

 

2.1.4 Nový Jičín a jeho charakteristika 

 Založení města, které mělo zpočátku název pouze Jičín, bylo pravděpodobně 

někdy v letech 1267-78. Označení Nový se poprvé objevuje až roku 1937. V roce 1558 

se Nový Jičín vykoupil z poddanství a stal se dokonce městem královským. O tento titul 

však roku 1624 po rozhodnutí císaře přišel. Avšak v roce 1850 se stal okresním 

hejtmanstvím. Město postihla velká množství ničivých požárů a také bylo značně 

drancováno Švédy.
46

  

 Již v druhé polovině devatenáctého století zde vznikly dvě velké továrny. Jedna 

na tabák a druhá na výrobu kočárových svítilen
47

. Masarykovo náměstí ve tvaru čtverce 

je chloubou dnešní podoby Nového Jičína. V jeho středu stojí morový sloup z roku 

1710 a kašna se sochou Tančících sedláků. Radnice, která prošla v létech 1929-30 

rekonstrukcí, se dochovala už jen z malé části. Budova Stará pošta, kde dnes sídlí 

Městské kulturní centrum, je jednou z nejhodnotnějších. Jako muzeum dnes slouží 

původní zámek. Za zmínku určitě stojí také dva kostely, které se dochovaly, a to z let 

1729-32 barokní kostel Nanebevzetí P. Marie a kostel Nejsvětější Trojice z doby kolem 

roku 1500.
48

  

 V současné době je město velmi významným centrem, a to nejen hospodářským 

a průmyslovým, ale také kulturním a společenským. Mezi nejznámější továrny dnes 

                                                 
44

 Do Fulneku přišel r.1618 a působil zde jako správce bratského sboru a bratrské školy a během svého 

působení zde napsal spis Listové do nebe. 
45

 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6. s. 62.  
46

 ibid., s. 152.  
47

 Což byl základ pozdějšího Autopalu, který svým způsobem funguje do dnes jako Autopal Visteon. 
48

 ibid., s. 153. 

http://www.fulnek.cz/
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patří TONAK
49

, díky kterému se Novému Jičínu říká také město klobouků. A rovněž 

podnik Autopal Visteon, který se však již v dnešní době přejmenoval na Visteon-

Autopal Czech republic. Díky nim a ještě několika dalším do Nového Jičína lidé 

dojíždějí za prací i z okolních měst a obcí. Najdeme zde kromě kin, přírodní divadlo, 

Beskydské divadlo, několik sportovních hal, freestyle park, lyžařský areál a spoustu 

dalších nejen sportovních vyžití.
50

  

 Kromě toho, že se zde narodili např. malíři Antonín Berger či Hugo Baar, prožil 

tady své mládí Karel Kryl a složil zde písničku s názvem Bratříčku, zavírej vrátka. 

Město navštívilo také mnoho významných osobností např. Johann Strauss se svým 

orchestrem.
51

 

 Nový Jičín je oceněn titulem Historické město roku 2001 a také se stal nositelem 

Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových 

rezervací a zón.
52

  

 Oficiální stránky města jsou: http://www.novyjicin.cz a také 

http://www.novy-jicin.cz. 

 

 

2.1.5 Odry a jejich charakteristika 

 První písemné zmínky o založení města nalezneme již v roce 1234, ovšem 

toto sídlo bylo zcela zničeno Tatary a Kumány a nově bylo vybudováno až v druhé 

polovině třináctého století. Pány tohoto města bylo mnoho šlechtických rodů, až roku 

1906 získal Odry polský hrabě Adam Potocki. Už v roce 1774 zde byla založena první 

továrna na vlněné zboží a roku 1886 ji následovala továrna gumárenská. Po druhé 

světové válce se Odry velmi vylidnily a trvalo několik dlouhých let, než se lidé začali 

zpátky do Oder stěhovat a obnovil se normální život.
53

 

 Jednou z hlavních dominant Oder byl po dlouhá léta zámek i se zámeckým 

sadem, který byl po roce 1945 opraven a sloužil jako správní a kulturní centrum. Avšak 

roku 1964 vyhořel a dva roky nato vzhledem k devastujícímu poškození odstřelen. Dnes 

                                                 
49

 Už více než 20 let se tady vyrábí klobouky a s velkým úspěchem je vyváží také do zahraničí.  
50

 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6. s. 153. 
51

 Hlavně díky druhému největšímu tanečnímu sálu na Moravě, který zde najdeme v 1. patře bývalých 

mastných krámů.  
52

 ibid., s. 154. 
53

 ibid., s. 156.  

http://www.novyjicin.cz/
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je jednou z dominant města kostel sv. Bartoloměje postaven před rokem 1373. Náměstí 

zůstalo ve svém původním tvaru a uprostřed nalezneme novoklasicistní kašnu z roku 

1897 a sochu Nanebevzetí P. Marie. Historické centrum města je chráněno jako městská 

památková zóna.
54

  

 V současnosti v Odrách sídlí několik průmyslových podniků jako například 

Optimit
55

 nebo Mateiciuc
56

. Město je kulturně aktivní, obzvláště na pěvecké scéně. 

Působí tady hned několik pěveckých spolků. Kromě zpěvu si tady můžete zahrát tenis, 

kuželky, fotbal nebo využít kluziště, sportovní střelnici, bike či karate klub a mnoho 

dalšího. V nedalekých Tošovicích za poslední roky vyrostl moderní areál s bobovou 

dráhou, lyžařským vlekem, lanovým centrem a spoustou dalších atrakcí, za kterými tady 

přijíždějí lidé nejen z blízkého okolí.
57

  

 V Odrách se mimo jiné narodil významný matematik, astronom a ředitel 

Tereziánské akademie ve Vídni, Heinrich Jan Demel nebo také Anton Rolledr, autor 

dějin Oderska, historik a vlastivědný pracovník.
58

  

  Oficiální stránky města jsou: http://www.odry.cz. 

 

 

2.1.6 Studénka a její charakteristika  

 První zmínky o Studénce najdeme až v roce 1377, její majitelé se hodně střídali. 

V devatenáctém století se v tehdy ještě obci rozvíjel hlavně cukrovar a parní cihelna. 

Avšak roku 1900 zde byla postavena továrna
59

 na výrobu železničních vagonů a později 

také železničních tratí. Kromě průmyslu se lidé věnovali také chovu skotu 

a rybníkářství. Na město se Studénka povýšila až roku 1959.
60

 

 Jedna z největších historických památek Studénky je zámek i s hospodářskými 

budovami, o kterém najdeme zmínky již v roce 1477, ale v průběhu let prošla mnohými 

přestavbami. Další významnou stavbou města je také kostel sv. Bartoloměje z roku 

1880.
61

  

                                                 
54

 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6. s. 157.  
55

 Továrna na výrobu gumárenského zboží od rakouského vlastníka Semperit. 
56

 Továrna na výrobu a zpracování plastických hmot. 
57

 ibid. 
58

 ibid. 
59

 Založena byla Adolfem Šustalou a od r. 1928 se stala součástí koncernu Ringhofer. 
60

 ibid., s. 234.                                           
61
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 Ze současnosti je asi nejznámější firma Vagónka Studénka
62

, která byla během 

let rozdělena na několik firem a přemístěna do jiných měst i zemí. V dnešní době 

je většina prostor prázdných. Vzhledem k dlouhé specializaci Studénky na železniční 

vagony zde můžeme navštívit velké Vagonářské muzeum s panelem s funkční 

modelovou dráhou již od roku 1961. Mezi další kulturní vyžití města patří klubovna 

Českého svazu ochránců přírody, knihovna, základní umělecká škola a také areál 

letního a zimního stadionu, dráha BMX pro děti a mládež, badmintonové kurty, 

jezdecký areál, bowling, krytý bazén se saunou a spousta dalšího.
63

 

 Asi nejvýznamnější osobností narozenou ve Studénce je pražský arcibiskup 

a kardinál František Tomášek.
64

  

 Pravděpodobně nejvíce se Studénka vryla do paměti všem občanům České 

republiky kvůli tragickému železničnímu neštěstí, které se stalo 8. srpna 2008 

a při kterém zemřelo osm lidí a šedesát čtyři jich bylo zraněno.
65

 

  Oficiální stránky města jsou: http://www.mesto-studenka.cz. 

 

 

2.1.7  Štramberk a jeho charakteristika 

 Město založil již v roce 1359 markrabě Jan Jindřich. Město bylo v historii 

několikrát vypleněno. Během druhé světové války bylo město centrem silného 

protinacistického odboje. 
66

 

 Historické centrum Štramberku je od roku 1969 městskou památkovou 

rezervací. Asi nejznámější stavbou v tomto městě je Štramberská trúba jako pozůstatek 

bývalého hradu, jehož věž je od roku 1903 přístupna veřejnosti jako rozhledna, z níž je 

vidět i na vzdálená místa. Na náměstí, které se svažuje, můžeme najít budovu radnice 

a novorenesanční kašnu s alegorickou sochou Hygie z přelomu devatenáctého 

a dvacátého století. Na horní části náměstí je kostel sv. Jana Nepomuckého 

                                                 
62

 Vyrobila také např. dva vozy pro kolejovou lanovku v Praze na Petříně, které tam jsou od její 

rekonstrukce v letech 1983-85. 
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 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6. s. 234. 
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 ibid., s. 235. 
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 Vlak EuroCity 108 Comenius při jízdě z Krakova do Prahy narazil do pár vteřin předtím zříceného 

opravovaného silničního nadjezdu. 
66
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a sv. Bartoloměje. Zajímavý je také soubor osmdesáti pěti roubených domů valašského 

typu z konce osmnáctého a začátku devatenáctého století jen pár kroků od náměstí.
67

  

 Pokud jde o průmysl, tak tady je ho velmi málo a za zmínku stojí jen těžba 

ve vápencovém velkolomu na Kotouči. Za kulturou zde často lidé přicházejí také díky 

Muzeu Novojičínska
68

 a Muzeu Zdeňka Buriana
69

. Město Štramberk je také známo 

svým velmi dobrým pečivem, kterému se říká „Štramberské uši“
70

.
71

  

 Mezi nejznámější rodáky Štramberku patří např. známý jazykovědec a znalec 

českého jazyka a moravské dialektologie Adolf Kellner
72

 nebo cestovatel Ing. Jiří 

Hanzelka. Sice se tady nenarodili, ale hodně času zde strávili také Zdeněk Burian nebo 

vlastivědný pracovník a výrazný propagátor turistiky MUDr. Adolf Hrstka
73

.
74

 

  Oficiální stránky města jsou: http://www.stramberk.cz. 

 

  

2.2 Rozdělení podle obvodů 

Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky, kdy na severu a 

východě hraničí s polskými vojvodstvími – Slezským a Opolským, na jihovýchodě se 

slovenským Žilinským krajem a na jihu Olomouckým a z malé části také s krajem 

Zlínským.  

Kraje jako vyšší samosprávní celek vznikly na základě článku 99 a následujících 

Ústavy České republiky a ústavního zákona č. 347/1997 o vytvoření vyšších územních 

samosprávních celků, který stanovil jejich velikost výčtem okresů, které budou do kraje 

spadat a také jejich názvy. Od té doby se stal Moravskoslezský kraj jedním ze čtrnácti 

vyšších územních samosprávních celků v České republice. Kraje tímto oficiálně vznikly 

                                                 
67

 DAVID, Petr; SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie : Moravskoslezský kraj. 1. Vydání. 

Praha : Euromedia Group, k.s., 2009. 288 s. ISBN 978-80-242-2389-6. s. 243. 
68

 Jsou zde kromě jiného k vidění zkameněliny z Kotouče a bronzové poklady z jeho hradiště, nálezy 

z jeskyně Šipka a botanické sbírky.  
69

 Zdeněk Burian je světoznámý malíř a ilustrátor se zaměřením na pravěk a dobrodužné příběhy. 
70

 Štramberské uši jsou jako připomínka k době, kdy Štramberk oblehli Tataři (mongolové) o kterých se 

šířila zvěst, že svým protivníkům uřezávali uši a ruce. Místní před nimi utekli na kopec Kotouč a 

zachránil je prudký déšť, který se spustil a většina nájezdníků se tak utopila pod kopcem a tím se místní 

obyvatelstvo zachránilo. Toto pečivo nebo také už o něco méně známé „štramberské ruce“ se od té doby 

pečou jako připomínka této události. Najdeme je většinou ve stáncích při různých slavnostech.   
71

 ibid., s. 244. 
72

 Autor mimo jiné také knihy Štramberské nářečí z roku 1939. 
73

 Vykonával ve Štramberku svou lékařskou praxi a v letech 1907 – 11 byl starostou tohoto města.  
74

 ibid., s. 243.  
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1. ledna 2000. Až 12. listopadu však proběhly první volby do krajských zastupitelstev 

a od té doby získaly samosprávné kompetence na základě zákona č. 129/2000 Sb. 

Ještě 30. května 2001 jsme Moravskoslezský kraj nazývali krajem Ostravským. 

Avšak od 31. května vstoupila v platnost novelizace ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 

a nastalo přejmenování. Do Moravskoslezského kraje ještě do nedávna, přesněji 

do 31. prosince 2012 spadaly okresy: Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, 

Karviná a Ostrava-město. Ty však ke zmíněnému datu zanikly a od následujícího dne 

je nahradily správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterých je celkem 22. Mezi 

takovéto obce patří kromě již vypsaných okresních měst také Bílovec, Bohumín, Český 

Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, 

Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Odry, Orlová, Rýmařov, Třinec a Vítkov. A ty se potom 

dále dělí na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. 

Moravskoslezský kraj spadá celou svou plochou pod kraj Severomoravský. 

Většina území leží v Českém Slezsku a menší část se rozkládá na území severu Moravy.  

 

 

2.3 Rozdělení Novojičínska podle orgánů územní samosprávy 

Bílovec je řazen mezi města s rozšířenou působnostní. Ve městě žije celkem 

7 558 obyvatel
75

, jeho starostou je v současné době Petr Klimek a spadají pod něj části 

obce: Bravinné, Lhotka, Lubojaty, Ohrada, Stará Ves a Výškovice.
76

 

 Frenštát pod Radhoštěm patří mezi obce s rozšířenou působností s počtem 

obyvatel 10 958
77

. Starostkou města je Mgr. Zdeňka Leščišinová, město pod sebou 

nemá žádné další části obce, jen deset základních sídelních jednotek.
78

 

Fulnek je řazen mezi obce s pověřeným obecním úřadem a spadá pod město 

Odry. Žije zde celkem 5 921 obyvatel
79

. Starostkou je Bc. Jana Mocová a spadá pod něj 
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deset částí obce: Děrné, Dolejší Kunčice, Jerlochovice, Jestřábí, Jílovec, Kostelec, 

Lukavec, Pohořílky, Stachovice a Vlkovice.
80

  

Nový Jičín patří mezi město s rozšířenou působností se starostou 

PhDr. Jaroslavem Dvořákem a 24 285 obyvateli
81

. K městu patří pět dalších částí obce: 

Bludovice, Kojetín, Loučka, Straník, Žilina a celkem dvacet čtyři základních sídelních 

jednotek. Nový Jičín je také okresním městem a největším co do počtu obyvatel 

i rozlohou ze sedmi zkoumaných měst v této práci.
82

 

Město Odry je obec s rozšířenou působností. Má celkem 7 423 obyvatel
83

 a jeho 

starostou je Ing. Pavel Matůšů. Pod Odry patří osm dalších částí města: Dobešov, 

Kamenka, Klokočůvek, Loučky, Pohoř, Tošovice, Veselí a Vítovka.
84

 

Město Studénka je obec s pověřeným obecním úřadem, spadající pod Bílovec. 

Starostou města je Ladislav Honusek a žije zde 9 928 obyvatel
85

. Studénka má ještě 

další dvě části obce a těmi jsou Butovice a Nová Horka.
86

 

Město Štramberk má dnes celkem 3 385 obyvatel
87

 a starostou je Ing. Jan Socha. 

Štramberk je obec s pověřeným obecním úřadem a spadá pod Kopřivnici. Nemá žádnou 

další část obce, jen pět základních jednotek.
88
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3. Radniční listy 

Radničními listy z hlediska zařazení do mediálního systému a z pohledu zařazení 

v zákonech jsem se zabývala v teoretické části. Nejčastější slovo, které se snaží 

vydavatelé do názvu zakomponovat je zpravodaj. V praktické části je možné se o této 

skutečnosti přesvědčit. Nicméně skoro jako všude i zde nalezneme výjimku. Vydavatelé 

ve městě Štramberku zvolili název pro radniční list Štramberské novinky. 

V podkapitolách níže představím radniční listy z každého zkoumaného města zvlášť pro 

lepší představu o tomto mediálním periodiku. 

 

 

3.1  Představení radničních listů regionu Novojičínsko 

 Názvy radničních listů si představitelé jednotlivých měst zvolili různě podle 

svého uvážení, případně podle zažité tradice. Konkrétně se radniční listy zkoumaných 

měst nazývají následovně. Město Bílovec své listy vydává pod názvem Bílovecký 

zpravodaj. Město Frenštát pod Radhoštěm Frenštátský zpravodaj. Fulnek listy nazval 

jako Fulnecký zpravodaj, Nový Jičín jako Novojičínský zpravodaj, Odry jako Oderský 

zpravodaj, Studénka je pojmenovala jako Studénka zpravodaj města. Ve Štramberku se 

listy jmenují Štramberské novinky, avšak v tomto městě vydávají ještě periodikum 

zvané Štramberský zpravodaj, který však svým obsahem nevystihuje radniční listy 

s funkcí, jak je vnímáme v tomto kontextu. Proto jsem se zaměřila na periodikum 

Štramberské novinky, i když název je trochu zavádějící. Pro představení zpravodaje 

každého ze zkoumaných měst jsem zvolila aktuální březnové číslo roku 2014. 
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3.1.1  Bílovecký zpravodaj 

Kvalita papíru je jedna z prvních věcí, které si člověk všimne. U Bíloveckého 

zpravodaje se používá na první a poslední list zpravodaje křídový papír v plné barevné 

úpravě. Zajímavě si grafici pohráli se znakem města, kdy tento znak nenásilně 

zakomponovali do počátečního písmene názvu města Bílovec. Toto číslo zpravodaje má 

dvacet stránek včetně té poslední a začíná slovem starosty. Zpravodaj je oddělován 

šedými pruhy s názvem a označením, o jaké sdělení se jedná. Je celkem hojně obohacen 

fotografiemi a velmi často se v článcích odkazuje na webové stránky, a to ať už města 

či jiné instituce, které se článek týká. Také často prezentuje loga, která s článkem nějak 

souvisí. Sportovní rubrika je umístěna v druhé polovině zpravodaje a poslední listy jsou 

věnovány inzerci a kulturním programům pořádaným nejen městem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Titulní strana Bílovecký zpravodaj 3/2014 
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3.1.2 Frenštátský zpravodaj 

 Tento zpravodaj má v nejnovější podobě šestnáct stran, z toho osm 

v celobarevném provedení a je tištěn na bílém ofsetovém papíře. Úvod je věnován 

aktualitám a zprávám bez slova představitele města. Jednotlivá témata a články jsou 

přehledně oddělena tučnými čárami a hojně doplněny fotografiemi. Webové stránky, 

které zpravodaj uvádí na titulní straně, jsou zároveň stránkami Turistického 

informačního centra města, další odkazy na internetové stránky se jen těžko hledají, 

pokud se dají vůbec nějaké najít. Inzerce má své místo na celé straně v zadní části 

periodika a také je občas zakomponována mezi články. Konec zpravodaje patří rovněž 

inzerci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Titulní strana Frenštátský zpravodaj 3/2014 
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3.1.3 Fulnecký zpravodaj 

 Zpravodaj v dnešní podobě má první a poslední list na křídovém papíře 

v barevné úpravě. Hned na titulní stránce nalezneme znak města. První slovo patří paní 

starostce. Zpravodaj má dvacet osm stran. Jednotlivá témata a články jsou od sebe 

odlišovány pouze nadpisy v podobném stylu. Ty jsou však velmi často doprovázeny 

barevnými fotografiemi a také použitá loga jsou často vyobrazena barevně. Poslední 

stránky jsou věnovány kulturnímu programu města. Webové stránky města jsou 

uvedeny na každé stránce zpravodaje v záhlaví, avšak odkazy na jiné webové stránky 

související s určitými články jsou zmiňovány velmi zřídka a nepřehledně. Inzerce 

je vkládána do zpravodaje průběžně mezi články, převážně v druhé polovině periodika. 

Stránku určenou pouze inzerci zpravodaj nemá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Titulní strana Fulnecký zpravodaj 3/2014 
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3.1.4  Novojičínský zpravodaj 

 Na titulní straně Novojičínského zpravodaje můžeme vidět znak tohoto města 

a úplně celý šestnácti stránkových časopis je v barevném provedení. Na druhé stránce 

zpravodaje nalezneme slovo starosty. Jednotlivé články jsou od sebe odlišeny zelenými 

tučnými nadpisy, jsou bohatě doplněny barevnými fotografiemi a přehledně doplněny 

o webové stránky či e-mailové adresy související s jednotlivými články. Loga 

zmiňovaných institucí jsou v barevném provedení. Kulturní část nalezneme v druhé 

polovině periodika a placenou inzerci oddělenou zvlášť a označenou na konci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Titulní strana Novojičínský zpravodaj 3/2014 
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3.1.5  Oderský zpravodaj 

 Zpravodaj města Oder bych označila jako celobarevný. Na první pohled 

by se mohlo sice zdát, že je barevný opět pouze první a poslední list, ale uvnitř časopisu 

zjistíme, že veškeré fotografie doplněné u vydaných článků jsou taktéž v barevném 

provedení. Převážná část nadpisů a písma jsou v odstínech černé. Jednotlivé články jsou 

od sebe odděleny jen těmito ztučněnými černými nadpisy. První informace náleží 

vedení města, nikoli však přímo starostovi obce. Rozsah tohoto periodika je vcelku 

ojedinělý, protože skýtá rovných čtyřicet stran. Na titulní straně nalezneme kromě 

typického znaku města také malou výseč mapy s obcemi, které pod město Odry spadají. 

Inzerce je včleněna mezi jednotlivé články a pouze u inzerce můžeme nalézt barevně 

provedené písmo a logo. U log institucí odkazujících se na články se s barevným 

provedením nesetkáme. Poslední část periodika je věnovaná kulturní části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Titulní strana Oderský Zpravodaj 3/2014 
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3.1.6 Studénka zpravodaj města 

 Periodikum vydávané radnicí města Studénka má dvacet čtyři stran s prvním 

a posledním listem na křídovém papíře a v barevném provedení. Hned druhá strana 

zpravodaje náleží sportu a kultuře, což není zcela běžné. Nicméně slovo starosty, i když 

v dosti stručném podání nalezneme hned na třetí straně časopisu. Kromě zmíněných 

dvou listů časopisu je zbytek celý v černobílé úpravě. Jednotlivé články jsou od sebe 

přehledně děleny šedými více či méně širokými pruhy. Kulturu a sport kromě druhé 

strany nalezneme více v druhé polovině zpravodaje, taktéž pozvánky, příspěvky čtenářů 

a na konci zpravodaje je místo pro placenou inzerci. Webové stránky nejen města 

nalezneme v průběhu celého zpravodaje celkem přehledně označeny. Také 

tam nalezneme webové stránky www.sak-studenka.cz, což jsou stránky příspěvkové 

organizace SAK Studénka, která vznikla sloučením provozu sportu a kultury ve městě 

na základě zřizovací listiny.
89

 Tato organizace pro město Studénka periodikum vydává.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 6: Titulní strana zpravodaj města Studénka 3/2014 
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 Sak [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z www: http://www.sak-studenka.cz/index.php/sak 
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3.1.7 Štramberské novinky 

 Jak už jsem zmínila v hlavní kapitole, město Štramberk vydává dvě tak trochu 

obdobná periodika. Zpravodaj města Štramberka a Štramberské novinky. Podle 

prvotního názvu by se dalo říci, že je pro tuto práci vhodné zabývat se periodikem 

Zpravodaj města Štramberka. Nicméně po prohlédnutí obou časopisů je zjevné, 

že charakter časopisu Štramberské novinky je tomuto tématu mnohem bližší. Zpravodaj 

města Štramberka je výhradně zaměřen na kulturu v tomto městě a blízkém okolí 

s mnoha informacemi o historii a zajímavostech. Tento časopis vychází čtyři krát ročně 

už od roku 2002 a vydává ho Městský úřad Štramberk. Hlavním důvodem, proč se tímto 

časopisem nezabývám v této práci, ale zvolila jsem periodikum Štramberské novinky, je 

obsah. Ve Zpravodaji města Štramberka totiž nenalezneme, pro radniční listy tak 

typické, slovo starosty, informace z radnice, schválené a neschválené záměry 

na zastupitelstvech, zajímavosti ze škol, městem pořádaných akcích, praktické 

informace pro občany, přehled kulturních akcí ani inzerci apod. I tento časopis však 

můžeme nalézt na webových stránkách města Štramberka volně ke stažení.  

Naproti tomu všechny tyto typické věci radničních listů Štramberské novinky splňují. 

Štramberské novinky jsou převážně v černobílém provedení, mají dvanáct stran a jen 

velmi málo fotografií. Spíš jsou tam graficky jednoduché obrázky, které nějak souvisí 

s tématem článku či pozvánkou a občas jsou také v jemně barevném provedení. Horní 

část titulní strany vyobrazuje znak města s názvem periodika, zbytek titulní strany 

už se věnuje aktuálním tématům z radnice. Jednotlivá témata (ne každý článek) od sebe 

oddělují šedé proužky pro lepší přehlednost. Občas narazíte také na odkaz na webové 

stránky, ten však není nikterak odlišen, tudíž není snadné jej najít. Poslední strany jsou 

věnovány kulturní části a samotný závěr poté inzerci.  
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Obrázek č. 7: Titulní strana Štramberské novinky 3/2014 

 

 

4. Rozbor změn ve vydávání radničních listů 

za posledních deset let 

 V této kapitole jsem se zajímala o změny, které můžeme vidět ve vydávání 

radničních listů za posledních deset let. Nejdříve jsem se snažila získat nejvíce 

informací ze samotných webových stránek města, případně ze stránek organizace, která 

městu periodikum vydává. A v nepolední řadě jsem čerpala z informací, které jsem 

získala z hloubkových rozhovorů se samotnými vydavateli těchto časopisů. Přepis 

rozhovorů, které probíhaly, je přílohou číslo jedna až sedm této práce. Nakonec jsem 

také použila informace, které mi byly poskytnuty z dotazníkového šetření, které 

probíhalo mezi občany zkoumaných měst v období od 17. března 2014 

do 4. dubna 2014. Dotazník, který občané vyplňovali, je přílohou číslo osm této práce. 
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Srovnávací vyhodnocení z hloubkových rozhovorů a doplňkového dotazníkového 

šetření mezi městy navzájem je popsáno na závěru čtvrté kapitoly.  

 

 

4.1 Informace poskytované na webových stránkách města 

 Na webových stránkách měst lze nalézt mnoho důležitých informací 

pro zpracování této práce. Převážná většina měst uchovává a archivuje, alespoň část 

svých zpravodajů právě na webových stránkách měst. Ve velké většině jsou tato 

periodika volně ke stažení. Nicméně není tomu tak vždy a je možné se setkat také s tím, 

že stažení nejnovějších čísel zpravodajů je zpoplatněno.  

 

 

4.1.1 Bílovecký Zpravodaj 

 Na webových stránkách města Bílovce nalezneme veškeré zpravodaje, 

a to od ledna 2006 až do současnosti. Všechna uveřejněná čísla jsou volně ke stažení. 

Když si projdeme jednotlivé roky, zjistíme, že je pravidlem, že město vydává za jeden 

rok vždy celkem jedenáct čísel
90

. Je to z toho důvodu, že zpravodaje za měsíce červenec 

a srpen vycházejí jako jedno dvojčíslo. Do ledna 2014 byl zpravodaj, až na růžové logo 

města na titulní straně, v černobílém provedení. Na titulní straně byla také do stejného 

čísla vždy vyobrazena černobílá malba od jednoho místního kreslíře. Od února letošního 

roku již můžeme vidět titulní stranu v plně barevném provedení s digitálně upravenou 

fotografií. Odkaz na zpravodaje najdeme na titulní stránce města, vedle záložky 

s internetovou televizí a kalendářem akcí. Ve stejné záložce na odkaz zpravodaje 

nalezneme také ceník inzerce v tomto periodiku. 

 Na webových stránkách města můžeme najít odkaz na rychlou e-mailovou 

komunikaci, e-mailové adresy na zastupitele města a také mnoho dalších užitečných 

odkazů a e-mailových adres. Součástí webových stránek je také ikona pro přihlášení 

na facebook.  
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 Zpravodaj. : Bílovec oficiální stránky města [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z www: 

http://www.bilovec.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=442&id_ktg=9636 

http://www.bilovec.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=442&id_ktg=9636
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4.1.2 Frenštátský zpravodaj 

 Periodikum tohoto města rovněž najdeme na internetových stránkách města 

Frenštátu pod Radhoštěm, anebo po přechodu na stránky Turistického informačního 

centra města www.frenstatpr.cz. Aktuální číslo zpravodaje je možné shlédnout, 

až po uplynutí daného měsíce, ale archiv všech čísel je dostupný až do ledna 2007.
91

  

Stránky Turistického informačního centra města si můžeme prohlédnout hned 

ve čtyřech jazycích. Kromě české, anglické a německé verze, zde najdeme také odkaz 

na polský překlad. Stránky města Frenštátu pod Radhoštěm lze číst pouze v jazyce 

českém. K samotným zpravodajům se lze prokliknout snadnou cestou. Na stránkách 

města máme přehledně umístěno vyhledávací okno pro lepší přehlednost a velmi 

šikovně je proveden odkaz na veškeré potřebné a dostupné kontakty.  

 Odkaz na facebook, TV Beskyd a tiskové zprávy však nalezneme jen přes 

webové stránky informačního centra.  

 

 

4.1.3 Fulnecký zpravodaj 

 Na stránkách Fulneku rovněž najdeme ke stažení zpravodaje města. Zdarma jsou 

pouze starší čísla od června 2011 do prosince 2013
92

. Pokud si chcete stáhnout aktuální 

zpravodaj, tak je potřeba odeslat dle instrukcí SMS na uvedené číslo, poté vám přijde 

kód, po jehož zadání do systému se vám otevře také číslo zpravodaje aktuálnější, které 

jste požadovali. Cena jedné SMS vás vyjde na 6 Kč vč. DPH.  

Webové stránky města Fulneku hned na první pohled obsahují spoustu 

zajímavých informací. Kromě vyhledávacího okna zde můžeme nalézt okno pro rychlou 

e-mailovou komunikaci s názvem „Napište nám“. Na první stránce kontakty obsahují 

také ID datové schránky města. Také město Fulnek má své facebookové stránky 

a můžete se na ně přihlásit rovnou z titulní stránky webových stránek Fulneku 

přes vyobrazenou ikonu typickou právě pro tento komunikační kanál. Také 

se z webových stránek města můžete snadno překliknout na stránky informačního centra 

města Fulnek, které si můžete přečíst v českém, anglickém a německém jazyce. 

 

                                                 
91

Frenštátský zpravodaj: Město Frenštát pod Radhoštěm [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné 

z www: http://www.mufrenstat.cz/frenstatsky-zpravodaj/ds-13792 

http://www.frenstatpr.cz/
http://www.mufrenstat.cz/frenstatsky-zpravodaj/ds-13792
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4.1.4  Novojičínský zpravodaj 

 Zpravodaj na webových stránkách města Nový Jičín je možné najít pouze 

s obtížemi. Aktuální číslo zde není, ale jinak jsou volně ke stažení veškerá vydaná čísla 

zpravodaje už od ledna 2005
93

.  

 Webové stránky města si můžete přečíst v českém nebo anglickém jazyce. 

Součástí webových stránek je ikonu s přihlášením na facebook, ovšem oproti 

předchozím městům je ikona opravdu velmi malá. Avšak naleznete tady velkou zelenou 

ikonu „SMS Info kanál Odběr SMS zpráv z Úřadu zde!“. Toto jistě stojí za zmínku, 

protože když se občané přihlásí k tomuto odběru, kterému samozřejmě předchází jistá 

registrace, tak jim poté chodí na přihlášené telefonní číslo SMS ohledně nejdůležitějších 

informací jako jsou např. odstávky tepla, vody, havárie plynu a podobných záležitostí. 

Ani základní kontaktní údaje na titulní straně nejsou, ale samozřejmě po chvilce pátrání 

obdobně, jako když se snažíte najít zpravodaj, naleznete také kontakty. Dá se rovněž 

přes ikonu dostat na stránky Informačního centra Nový Jičín, které si můžeme pročíst 

kromě českého a anglického jazyka také v jazyce polském.   

 

 

4.1.5 Oderský zpravodaj 

 Na webových stránkách města Odry, rovněž můžeme najít zpravodaje 

v elektronické podobě, a to jak starší čísla, tak čísla aktuální, která jsou přístupná přes 

velkou ikonu ve spodní části titulní strany. Nalezneme tady sice zpravodaje už z roku 

2003, ale pouze za některé měsíce, podobně jsou na tom zpravodaje z let 2004 a 2005. 

Roky 2006 a 2007 nejsou k nalezení vůbec a z roku 2008 pouze lednové číslo. Od roku 

2009 až do března 2014 nalezneme na stránkách už všechna čísla.
94

   

 Webové stránky města je možné číst v českém, anglickém, německém a polském 

jazyce. Na titulní stránce nechybí vyhledávací okno a také základní kontaktní údaje. 

Ikonu na rychlé přihlášení na facebook jsem na stránkách nenašla ani na stránkách 
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 Zpravodaje: město Fulnek [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z www: 

http://www.fulnek.cz/zpravodaje/ds-1056/p1=4935 
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 Novojičínský zpravodaj: Nový Jičín [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z www: 

http://www.novyjicin.cz/cz/urad/medialni-informace/novojicinsky-zpravodaj/ 
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 Oderský zpravodaj: Odry oficiální web města [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z www: 

http://www.odry.cz/odersky-zpravodaj/ds-4428/p1=34880 

http://www.fulnek.cz/zpravodaje/ds-1056/p1=4935
http://www.novyjicin.cz/cz/urad/medialni-informace/novojicinsky-zpravodaj/
http://www.odry.cz/odersky-zpravodaj/ds-4428/p1=34880
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informačního centra, na které se lze rovněž snadno dostat přes ikonu s typickým malým 

„i“. Tyto stránky je také možné číst ve čtyřech výše zmíněných jazycích.  

 

 

4.1.6 Studénka zpravodaj města 

 Pokud chcete najít zpravodaj tohoto města v elektronické podobě, tak rovněž lze 

vycházet z webových stránek města anebo rovnou plynule přejít na stránky 

informačního centra města Studénky. Tam už naleznete ikonu se zpravodajem města. 

Okamžitě se nám zobrazí aktuální čísla z daného roku, a pokud si budete chtít přečíst 

starší čísla, stačí zmáčknout archív zpravodaje a rozbalí se vám velmi přehledně 

možnost prohlížení a čtení všech zpravodajů od ledna roku 2006.
95

 

 Webové stránky města Studénky je možné zobrazit pouze v českém jazyce. 

Avšak stránky informačního centra již také v jazyce anglickém či polském. Titulní 

webová stránka města je přehledně rozdělena, aby bylo možné se co nejrychleji dostat 

do sekce, která vás nejvíce zajímá. Vše je doplněno jednoduchými grafickými ikonami. 

Na stránkách nechybí zřetelně viditelné základní kontaktní údaje a vyhledávací okno, 

které lépe pomůže při orientaci na stránkách. Je možné si také velmi snadno objednat, 

aby vám byly pravidelně zasílány aktuální informace na vaši emailovou adresu, stejně 

jako možnost zasílání SMS zpráv v případě havarijních a krizových situacích. 

Přes stránky informačního centra se také můžete snadno dostat na stránky TV Odra, 

místní kabelovou televizi nebo si přečíst veškerá hlášení místního rozhlasu. Také zde 

nalezneme typickou ikonu pro přihlášení na facebook. Stránky města a informačního 

centra jsou velmi úzce propojeny. 

 

 

4.1.7  Štramberské novinky 

 Město Štramberk není výjimkou a také místní radniční list můžete nalézt 

na webových stránkách města. Jak už jsem zmínila, tak město Štramberk má nejen 

Štramberské novinky, ale také zpravodaj města Štramberka. Ikonu s odkazem na obě 

tato periodika naleznete na úvodní stránce města. Zpravodaj města Štramberka zde 
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 Zpravodaj: Sak [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z www:  

http://www.sak-studenka.cz/index.php/kultura/zpravodaj 
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naleznete od roku 2002 do roku 2008 po čtyřech číslech z každého roku. Od roku 2009 

do roku 2011 po třech číslech z každého roku. Pro nás jsou však v tuto chvíli 

zajímavější Štramberské novinky, které splňují úlohu zkoumaného periodika. Tento 

časopis tady nalezneme už s archivními čísly od roku 2001. V letech 2001 a 2002 

sice najdeme celkem šest čísel, která nelze zobrazit, avšak od roku 2003 si už můžeme 

přečíst opravdu všechna čísla.
96

  

 Webové stránky města Štramberku je možné si přečíst nejen v českém jazyce, 

ale také v polském, anglickém a německém jazyce. Vedle ikon s volbou jazyka je také 

vyhledávací okno. Stránky mají přehledné velké ikony s jasnými názvy. Kontakty jsou 

umístěny nepřehlédnutelně. Informační stránky mají také přímo na webových stránkách 

města s typickou ikonou „i“. Na stránkách si můžete přečíst přepis hlášení místního 

rozhlasu nebo se podívat přes webovou kameru na část náměstí, kde se přenos obnovuje 

každých deset sekund. Najdeme zde velmi mnoho užitečných informací a odkazů. 

Přihlášení k facebooku zde však nenalezneme. 

 

 

4.2 Změny ve vydávání, ceně, rozsahu a používaných 

způsobech distribuce za posledních deset let  

 Každé město si za jistou dobu vyzkoušelo různé možnosti v tom, jak časopis 

distribuovat, kolik peněz za něj od občanů mohou požadovat, aby se jim alespoň 

nějakým způsobem vyplatilo periodikum vydávat, a některá města zůstala u stejného 

konceptu několik dlouhých let. Každé město k tomu přistupuje po svém, má na to svůj 

názor, svou logiku a dost často dochází ke změnám právě vlivem změny politického 

vedení radnice či při změně redaktora nebo lidí zabývajících se vydáváním těchto listů. 

Některá města berou vydávání zpravodaje jako povinnosti, jiná k tomu přistupují 

kreativně, protože je tento typ práce baví. Většinu informací v této kapitole jsem 

již čerpala z hloubkových rozhovorů, které jsem vedla s lidmi z radnic zkoumaných 

měst. Byli to lidé více či méně zainteresovaní do vydávání zpravodaje, ale všichni měli 

o problematice celkem jasnou představu.  

 

                                                                                                                                               
 
96

 Štramberské novinky: Štramberk web města Štramberka [ online ]. 2014. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné 

z www: http://www.stramberk.cz/cs/mesto/stramberske-novinky/ 

http://www.stramberk.cz/cs/mesto/stramberske-novinky/
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4.2.1  Bílovec 

 Bílovec je město, které se změn nebojí. Zrovna tady došlo k celkem výrazným 

změnám ve zpravodaji v posledních měsících. Změn si jen málokdo nevšiml, což 

je viditelné také níže z reakce občanů, kteří v tomto městě a přilehlých obcích žijí. Ještě 

lednové číslo letošního roku stálo občany 9 Kč a našli byste jej v provedení převážně 

černobílém, kromě typického znaku města v červené barvě na přebalu a pár grafů 

uvnitř. Naproti tomu již únorové číslo zpravodaje Bílovce dostali občané zcela zdarma 

přímo do svých schránek a barvami první a poslední list jen hýří. A to hned první den 

v měsíci, ať je to neděle či svátek. Typickou titulní stránku, která je vidět naposledy 

v lednovém čísle 2014, jsme mohli na přebalu vidět už od dubna roku 2006. Tehdy ještě 

bylo možné mít jako předplatitel zpravodaj za 8 Kč, jinak byla cena stále stejná, tedy 

9 Kč až do již zmíněného ledna 2014. Poslední zpravodaj za cenu předplatného bylo 

možné dostat v prosinci 2013, protože tehdy již bylo rozhodnuto, že zpravodaj bude 

zdarma. Avšak ani jeho předplatitelé nedostávali předtím místní radniční listy přímo 

do schránky, ale museli si je za zvýhodněnou cenu sami vyzvednout v informačním 

centru. Rozdávat zpravodaj zdarma prý nebylo politické rozhodnutí, ale důvodem bylo 

zkvalitnění informovanosti občanů. Již od počátku vydávání zpravodaje, vždy město 

vydávalo a hodlá vydávat nadále jedenáct čísel, protože za letní prázdninové měsíce 

červenec a srpen se vydává pouze jedno dvojčíslo. Na internet se rozhodlo město 

zpravodaj dávat od roku 2006. Avšak i dnes si můžou občané zpravodaj vzít na mnoha 

veřejných místech zcela zdarma. Jedním z nich je i nadále informační centrum města. 

Pokud jde o rozsah stránek periodika, tak zde se nic podstatného nezměnilo. 

Současných dvacet stran je více méně stále stejný rozsah, který si zpravodaj zachovává. 

Není to sice striktně dáno, ale přibližně se tak pohybuje.  

 

 

4.2.2  Frenštát pod Radhoštěm 

 Frenštát pod Radhoštěm patří k městům, která zůstávají věrna tradici, ale změny 

naleznete také zde. Jeho dnešní cena 5 Kč byla také před deseti lety, jeho grafická 

podoba však zaznamenala jisté změny, a to z černobílého přebalu přešli v roce 2005 

k barevné titulní straně a od roku 2007 také ke kvalitnějšímu ofsetovému papíru. A také 

o pár stran rozšířili rozsah. Z dotazníkového šetření však vyplývá, že si občané těchto 

změn příliš nevšimli nebo už si za tu dobu na kvalitnější podobu tak zvykli, 
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že už zapomněli, že býval jiný. Zda je to dobře či špatně, radnice se tím moc nezabývá. 

Zpravodaj splňuje svou funkci, a že by si občasné stěžovali, že jim v něm něco chybí 

nebo by se dožadovali změny, radnice města nezaznamenala. Avšak přesto se snaží 

soustředit také na moderní design periodika. Ani tady radnice nelpí na konkrétním počtu 

stránek, ale rozsah plus mínus šestnáct stran je tradicí již několik let. Na internet začali 

zpravodaj dávat již od roku 2007. Zpravodaj si stejně jako před lety můžete zakoupit 

nejen v informačním centru města, ale také v mnoha obchodech zaměřených nejen 

na tiskoviny, ale také potraviny či pohonné hmoty apod. Ve Frenštátě pod Radhoštěm 

je možné si zpravodaj předplatit, avšak za cenu stejnou jako pro všechny, kdo si jej 

kdekoli zakoupí. Město vydává zpravodaj jedenáct krát do roka, tedy každý měsíc jeden 

výtisk, kromě letních měsíců červenec a srpen, kdy vychází jako dvojčíslo.  

 

 

4.2.3  Fulnek 

 Pokud se zaměříme na město Fulnek, tak zjistíme, že také tady radniční listy 

jistou změnou prošly. Na první pohled je asi opět nejvíce znatelná změna vizuální. 

A to samozřejmě ve volbě barev. Například ještě v roce 2011 byla titulní stránka 

zpravodaje čistě černobílá, ale už červencové číslo z roku 2012 bylo z části barevné 

a od března roku 2013 se stala titulní stránka zcela barevná a od stejného čísla se taktéž 

zcela změnila grafika na přebalu. Změna byla opravdu radikální a nepřehlédnutelná, 

což potvrdili sami občané ve svých dotaznících. V současné době stojí zpravodaj 6 Kč, 

ale do ledna 2012 jste si tento časopis mohli koupit za 5 Kč. Fulnek je jediným 

ze zkoumaných měst, který zpoplatnil tři nejaktuálnější čísla vyvěšená na internetových 

stránkách města. Ta si můžete koupit prostřednictvím SMS kódu za poplatek 6 Kč 

vč. DPH, což je stejné jako cena tištěného periodika. Spolu s březnovými změnami 

loňského roku došlo také ke změně papíru a jeho zkvalitnění, křídové provedení 

na všech stránkách. Na webové stránky zpravodaje vyvěšují až od června 2011, plných 

dvanáct čísel tedy najdete až z roku 2012 a dále. Co se rozsahu a počtu stránek 

jednotlivých měsíčníků týče, tak tady se více méně ponechal obdobný rozsah kolem 

dvaceti pěti stran. Ani zde není počet stran striktně dán a záleží na množství informací, 

které je potřeba do zpravodaje uvést. Distribuce stejně jako před léty zůstává stále 

stejná, tedy ve velké škále obchodů, nejčastěji u prodejců s tiskovinami a samozřejmě 

rovněž v informačním centru města.  
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4.2.4  Nový Jičín 

 Nový Jičín je největší ze zkoumaných měst. Zpravodaj tohoto okresního města 

doznal také několika změn. Pokud jde však o stránku finanční, tak tady byl i před deseti 

lety časopis zdarma a zůstává nadále. Z vizuální podoby je možné si všimnout, 

že zatímco v roce 2005 byla titulní stránka z velké části v barevném provedení, 

tak v dnešní době nejen titulní stránka, ale celý časopis je tištěn barevně. Na webových 

stránkách nalezneme všechna čísla od ledna roku 2005, až po současné březnové 

vydání, která jsou volně ke stažení. Rozsah kolem šestnácti stran je standardem už také 

více než deset let. Za další změnu lze jistě považovat také kvalitnější papír a grafickou 

úpravu celkově. Každý rok se vydává dvanáct čísel, což zůstává stále stejné. Distribuce 

tohoto periodika je již několik let obdobná, každá domácnost dostane do schránky svůj 

vlastní výtisk. Pokud nejste místní, máte možnost si zpravodaj vyzvednout bez poplatku 

v městském informačním centru.  

 

 

4.2.5  Odry 

 V Odrách byl a stále je zpravodaj za 5 Kč, navzdory tomu, že také tady došlo 

k mnoha změnám. Asi nejzásadnější změna je ve vizuální stránce, kdy ještě v roce 2008 

jakoby zpravodaj neměl titulní stranu a začínal rovnou černobílým obsahem. Naproti 

tomu dnešní podoba má plně barevný celý první list s propracovanou grafikou. Barevná 

je nejen první strana, ale celých osm stran a také kvalita papíru doznala velké změny. 

Další značně viditelná proměna je v rozsahu, který je téměř dvojnásobný co do počtu 

stran. Jedná se tak bezesporu o nejrozsáhlejší radniční list z mnou zkoumaných měst. 

Dnešní přebal zpravodaje a propracovaná grafika prošla ke konečné dnešní podobě 

dlouhou cestou, kdy se stále něco vylepšovalo a zdokonalovalo, než došlo k dnešnímu 

konsenzu. Předchozí pokusy je možné si prohlédnout také na internetu, kde jsou 

zpravodaje archivovány.  Jsou tam sice archivovány radniční listy už od roku 2003, 

ale jednak tam nenalezneme veškerá čísla a také tam nenajdeme zpravodaj v jeho finální 

podobě, nýbrž si ho můžeme přečíst po článcích. Celý zpravodaj jako celek ve formátu 

PDF si můžeme přečíst z roku 2005. Celistvý archiv všech dvanáct čísel, které 

se v dnešní době vydávají, však můžeme nalézt až od roku 2008. Předchozí roky jsou 

buďto neúplné, nebo zcela chybí. K tomuto nápadu však radnice dospěla až v červnu 

roku 2009, kdy na internetu zpřístupnila také zmíněná starší čísla. Když se zaměříme 
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na distribuci, tak to je oblast, kde se nic nezměnilo. Není možné si časopis předplatit, 

ale můžete si ho zakoupit v mnoha obchodech nejen v Odrách, ale také městských 

částech. Je asi samozřejmostí, že ho najdete rovněž v informačním centru města. 

 

 

4.2.6  Studénka 

 Město Studénka je v tomto směru otevřeno mnoha změnám a nebrání se zkusit 

téměř vše. Březnové číslo roku 2014 stojí 5 Kč, avšak nebylo tomu tak vždy, ještě 

do prosincového čísla roku 2006 jste si ho mohli koupit za 3 Kč. V době před více 

než deseti lety byl dokonce distribuován zdarma. V dnešní době se o možnosti rozdávat 

zpravodaj zdarma uvažovalo také, avšak návrh přes zástupce města neprošel. Předplatné 

zpravodaje si objednat nelze, avšak můžete si ho koupit ve velké síti obchodů 

a prodejen s různým typem zboží a samozřejmě také přímo v informačním centru města 

Studénky. Pokud jde o hlavní změny, které jsou na první pohled či dotek patrné, 

tak jsou to jednak vizuální, které můžeme vidět už na první straně, oproti letům 

předešlým je titulní stránka vícebarevná, a to nejen ta první, ale také druhá a poslední 

list. Na první dotek je patrná kvalita papíru, která v dnešní době má již na prvním 

a posledním listě křídovou úpravu. Pokud jde o rozsah, během posledních let došlo 

k nárůstu o zhruba deset stran. Počet listů není striktně dán, avšak přibližný počet 

stránek byl před deseti lety asi patnáct, kdežto v dnešní podobě zhruba dvacet pět 

stránek. Na základě rozhovoru lze ještě konstatovat, že pokud jde o vizuální a grafickou 

stránku, tak tady dochází ke změnám vcelku často a stále se inovuje a zkouší se nové 

věci. Změna je nejen v pestřejších barvách, ale také jiné grafické úpravy jsou 

ovlivňovány stále novými trendy. Na webové stránky město zpravodaje vyvěšuje 

už od roku 2006. Můžeme tam najít všech dvanáct vydání z každého roku. I když 

se dost často vyskytuje, že vydání z letních prázdninových měsíců jsou s menším 

rozsahem.  

 

 

4.2.7  Štramberk 

 Štramberské novinky je beze sporu periodikum, které napříč všemi moderními 

a technickými inovacemi prošlo nejmenším počtem změn. Periodikum je a bylo zcela 
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zdarma, ale pouze pro občany tohoto města. Pro ostatní je cena 5 Kč. Jeho rozsah 

se také příliš nezměnil od původních šesti stran po dnešních zhruba deset až dvanáct 

stran. I když se dá hovořit o téměř dvojnásobném nárůstu, stále se řadí mezi 

nejúspornější radniční listy. Po grafické stránce bych lhala, kdybych tvrdila, že se nic 

nezměnilo. Ovšem pokud někdo odebírá zpravodaj pravidelně, nemusel tuto změnu 

ani zaznamenat. Titulní stránka je snad až na volbu písma a rozložení článků stále stejná 

a také zůstává v černobílém provedení. I když v dnešní podobě už můžeme uvnitř najít 

také jinou barvu než je odstín černé nebo šedivé, a to převážně na inzerátech. Ale stále 

je to jen v minimální míře. Na internetu však můžeme najít skoro všechna čísla 

už od roku 2001. A od roku 2003 opravdu celý archiv, všech dvanácti čísel ročně 

až do aktuálního vydání z března roku 2014. Ačkoli zde byly umístěny až v roce 2012. 

Štramberské novinky najde každá domácnost ve své schránce, ale pokud by nenašla, 

může si je bez problémů vyzvednout v informačním centru města nebo na dalších 

veřejností nejnavštěvovanějších stáncích či obchodech.  

 

 

4.3 Poznatky o ekonomickém zázemí, problémy provázející 

vydávání a charakteristika přispěvatelů  

 Asi v každém městě lidé na radnici řeší rozpočet, a to ve všech oblastech 

a ze všech pohledů. Nikde není nikdy dost peněz, aby se nepotřebovalo nebo nechtělo 

ještě více. Oblast vydávání zpravodajů není tohoto úkazu výjimkou. Samozřejmě, že má 

každé město vyčleněny finance na toto pro město a občany důležité periodikum, ovšem 

jen málokdy si s tím vystačí a nechtělo by dávat více. Každé město si s tím poradilo po 

svém. Jeden společný způsob, jak přispět do rozpočtu, je inzerce. Této možnosti 

využívají všechna zkoumaná města. Kolik procent to dělá a jaké jsou s tím spojeny 

problémy, byla také jedna z mých otázek na respondenty. Stejně jako jaké jsou 

nejčastěji problémy, které je postihují, a kdo všechno do jejich časopisu může a taky 

přispívá.  
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4.3.1  Bílovec 

 Přestože otázka financování se všude skloňuje všemi možnými způsoby, 

tak v Bílovci se před pár měsíci rozhodli rozdávat zpravodaj zdarma, jak bylo zmíněno 

v kapitole výše. Před tímto krokem stál zpravodaj 9 Kč, což bylo nejvíce 

ze zkoumaných měst, v nákladu devět set padesát kusů měsíčně. Avšak od únorového 

čísla již zpravodaj vychází v nákladu tři tisíce dvě stě kusů. Město však tento krok dobře 

zvážilo, než k němu přistoupilo, a předpokládá, že díky tomuto kroku rozhodně nic 

neztratí, ale pouze získá, a to jak bylo při rozhovoru řečeno, spokojeného 

informovaného občana. Peníze město získá částečně z inzerce, kdy od těchto změn 

provedli také změnu v ceníku inzerce, kterou de facto zdvojnásobili, a věří, že i zbytek 

financí se na důležitost takového počinu najde. Například z nedávno zrušeného vysílání 

městské televize. Z rozhovoru vyplynulo, že inzerce zaplatí více než polovinu nákladů 

zpravodaje, v přepočtu na dubnové číslo to dělá dokonce téměř 58 %. Kromě 

této finanční záležitosti změnilo město od stejné doby, tedy od únorového čísla roku 

2014, dost výrazně také grafiku první stránky zpravodaje a způsob distribuce. Nicméně 

je to teprve pár měsíců, co Bílovec tento záměr začal realizovat, a až čas ukáže, zda 

je možné zpravodaj distribuovat zdarma a s novou grafikou i tímto způsobem nebo jestli 

bude nutné se vrátit ke zpoplatnění tohoto periodika.  

Pokud se jedná o přispěvatele, tak samozřejmě jsou tam články povinné, které 

musí napsat zaměstnanci radnice, aby občané byli pravidelně a pravdivě informováni 

o tom, co vše se na městě děje, kam se rozdělují finance z rozpočtu, o čem rozhodlo 

zastupitelstvo a co se chystá. Kromě toho samozřejmě část zpravodaje tvoří inzerce, 

plán je dvě stránky, které však nejsou striktně dány, a může to být stran i více. Najdeme 

zde také kulturní program. Velmi často přispívají školy, ať už s informacemi ohledně 

účasti a úspěších na soutěžích, tak s novými pomůckami či zajímavými návštěvami. 

I běžní občané mají možnost publikovat své příspěvky, pokud mají co říci. A nejčastěji 

to z těchto občanů bývají zástupci různých spolků nebo sdružení, kteří chtějí informovat 

o chystající se nebo již ukončené akci. Jakousi kontrolou procházejí hlavně články, 

které píše zastupitelstvo a zaměstnanci radnice. Avšak o cenzuře se v žádném případě 

nedá ani v té nejjemnější podobě významu tohoto slova hovořit. 
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4.3.2  Frenštát pod Radhoštěm 

 Stejně jako v jiných městech, také Frenštát pod Radhoštěm využívá 

na financování zpravodaje inzerci. A ze zkoumaných měst je v tomto nejlepší, protože 

v roce 2013 jim inzerce zaplatila veškeré náklady. Zástupci města se však nápadem 

rozdávat tyto radniční listy zdarma příliš nezabývají. Je potřeba přemýšlet a domýšlet, 

jaký dopad by to mělo na celkový rozpočet města. Navíc mají možnost si občané 

zdarma tyto měsíčníky přečíst v digitální podobě na webových stránkách města. Každý 

měsíc město vydává celkem tisíc sto kusů radničních listů a náklad každý měsíc činí 

cca 7 500 Kč. Kolik procent návratnosti investice tvoří právě prodej, však ještě nebylo 

nikdy zpracováno.  

Pokud bychom se zaměřili na samotné přispěvatele, tak samozřejmě velkou část, 

asi třetinu z celého periodika tvoří články přímo z města. To znamená nejen 

od zastupitelů a povinných informací, ale také od zaměstnanců města a radnice. Jsou 

zaměřeny převážně na aktuální dění, a aby se případně pochlubili, co vše pro občany 

a město za uplynulý měsíc dokázali a o co se snaží, aby dokázali v nejbližší době. 

Zbylých 75 % časopisu tvoří kulturní a sportovní program, inzerce a případně také 

články psané samotnými čtenáři. Není problém uveřejnit téměř jakýkoli článek, který 

samozřejmě neporušuje zákon. Těchto běžných přispěvatelů však není mnoho, možná 

také z toho důvodu se zatím ještě nestalo, že by něčí článek nebyl otištěn.  

 

 

4.3.3  Fulnek 

 Město Fulnek také využívá různé možnosti jak nejlépe financovat vydávání 

radničních listů města. Jak už jsem uvedla, také zpravodaj města Fulneku můžeme 

nalézt na internetových stránkách města. Ovšem jako jediné město má tři nejaktuálnější 

čísla zpoplatněna i na webových stránkách. Důvod byl podle vydavatelů jasný, proč ne. 

Cena 6 Kč za měsíčník jim nepřijde pro občany nikterak vysoká a je jen jejich volbou 

zda tuto cenu zaplatí za tištěný výtisk nebo elektronickou podobu. Nicméně by se dalo 

říci, že občané tento názor nesdílejí, protože těch, kteří si koupí zpravodaj na internetu, 

je jen nepatrné množství, které nevydá ani za 1 % všech čtenářů, cca dvanáct za měsíc. 

Inzerci najdeme v tomto městském časopise také, a to zhruba ve výši 15 % 

co do obsahu periodika. Ale cílem vydavatelů je procenta inzerce zvýšit. Každý měsíc 

město vydá celkem sedm set kusů časopisu, které město vyjde na 12 477 Kč. Inzerce 
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zaplatí okolo 20 % nákladů, malou část nákladů zaplatí také čtenáři tím, že si časopis 

koupí. Ovšem přesné procentuální vyjádření nebylo sděleno. Zástupci města 

si uvědomují, že je nezbytné občany informovat o důležitém dění ve městě, avšak 

prosazovat možnost rozdávat časopis zdarma zde nikdy nebyl s nějakým větším úsilím 

propagován.  

 Mezi pravidelné přispěvatele patří ze zhruba tří čtvrtin zaměstnanci radnice 

a města, a to ať už s články povinnými, tak s články dobrovolně informativními nebo 

kulturními. Pravidelně zde město přispívá také tajenkou a sudoku za jejichž správné 

vyřešení mohou vylosovaní občané získat věcné dary, převážně se jedná o vstupenky 

na pořádané akce. Možnost vytisknout článek také běžným občanům tady je, ovšem 

při rozhovoru mi bylo sděleno, že tato možnost je občany využívána jen sporadicky. 

Konečné slovo při vydávání má redakční rada. 

 

 

4.3.4  Nový Jičín 

 Město Nový Jičín je největší ze zkoumaných měst. Bývalo městem okresním. 

Pokud je na první pohled od ostatních zpravodajů v něčem jiné, tak v tom, že již déle 

než posledních deset let je zpravodaj pro občany zdarma. Také je v celém rozsahu 

v barevném provedení, ale to až v posledních pěti letech. Avšak titulní stránku 

má v barevném provedení již také více než deset let. Ani pro Nový Jičín není snadné 

najít peníze pro financování tohoto časopisu, ale důležitost a atraktivnost časopisu 

nad těmito ekonomickými problémy vítězí. Více než 30 % nákladů na časopis zaplatí 

inzerce ze zpravodaje. Měsíčně časopis vychází v nákladu téměř tří tisíc kusů, které 

město stojí nemalé peníze ze svého rozpočtu. Je to natolik velké město, 

že se to rozhodně vyplatí, ať už zpětně na vstupném, které se vybere na různých 

kulturních akcích pořádaných městem nebo podobných událostech, které město pořádá. 

Je to tradice a snaží se občany dobře a včas informovat, což považují za nejlepší 

investici. A vrací se to nejen finančně, ale také, a to hlavně ve spokojenosti občanů 

žijících v tomto městě a blízkém okolí. 

 Jako jediné ze zkoumaných měst mají přímo profesionálního žurnalistu, který 

se zabývá vydáváním tohoto periodika, stejně jako jediné město má svého tiskového 

mluvčího. Také tady zhruba polovina celého časopisu patří zástupcům města, kteří 

občany informují, co kde a s jakým úspěchem financovali z městských peněz, či naopak 
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co se jim nepodařilo prosadit. Ani v Novém Jičíně nezapomínají vyzdvihnout úspěchy 

školáků a studentů místních základní i středních škol, včetně gymnázia. Inzerce se také 

v časopise vyskytuje převážně zhruba na dvou stranách. Prostor dostávají také mnohé 

spolky, které se chtějí podělit s ostatními spoluobčany o akce, které pořádají. Běžný 

občan má také možnost do zpravodaje přispět, pokud má chuť svým spoluobčanům 

něco sdělit v rámci zákonných norem. 

 

 

4.3.5  Odry 

 Město Odry a jeho zpravodaj má také jedno „nej…“ ze zkoumaných měst. 

A to největší rozsah co do počtu stran časopisu. Cena tištěného časopisu je 5 Kč, i když 

stejně jako skoro všude byly pokusy o rozdávání periodika občanům zdarma. Nicméně 

snaha prosadit to nebyla příliš velká. Důvody mají zastupitelé města jasné a tím hlavním 

je, že by chtěli, aby se časopis dostal do rukou občanům, kteří o něj opravdu stojí. Může 

za to také cena časopisu, která je v této výši považována jako symbolická. A popřípadě 

si je občané mohou zdarma stáhnout na internetu. Považují rozdávání tištěných časopisů 

zdarma za mrhání papírem a to má špatný dopad nejen na ekologii.  Inzerce netvoří 

ani 10 % prostoru časopisu, na čemž si město zakládá. Jsou si sice vědomi toho, že čím 

víc inzerce, tak tím více peněz do rozpočtu na vydávání časopisu, ale toto periodikum 

je pro ně hlavně o informacích z města a to se snaží dodržovat. Měsíčně vydávají v tuto 

chvíli devět set kusů časopisu měsíčně, a to je vyjde na 17 000 Kč také měsíčně. 

Zpravodaj si můžete zakoupit téměř všude. Peníze ze zakoupených časopisů a inzerce 

činí v průměru zhruba 5 000 Kč, což není ani třetina z celkových nákladů.  

 V Oderském zpravodaji převážně publikují zaměstnanci a zástupci města. 

Najdou se tam vývěsky, rozhodnutí ze zasedání a spousta dalších informací ohledně 

dění na radnici, ve městě, ale také v přilehlých částech města, které pod Odry spadají. 

Často jsou tam hojně zastoupeny informace o školách, ať už středních nebo základních, 

tak i mateřských, dětských centrech a další užitečné informace pro různé skupiny 

občanů. Možnost přispět do zpravodaje mají také běžní občané, avšak málokdy 

této možnosti využijí. Pokud se tak stane, jsou to spíše žáci škol, kteří napíšou článek 

o konané akci, která ve škole proběhla, než že by běžní občané sami za sebe chtěli 

publikovat nějaký svůj článek. Velmi dobré jméno tomuto zpravodaji dělá také 

spolupráce s redaktorem časopisu Poodří panem Radimem Jaroškem.  
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4.3.6  Studénka 

 Zpravodaj města Studénka si už dobu, kdy se dával zadarmo a rozdával 

se do každé domácnosti, zažil. Je to však doba hodně dávná před více než 10 lety. 

V současné době sice čas od času se snaží někdo prosadit tento záměr znovu, avšak 

zatím stále neúspěšně, takže stojí 5 Kč v tištěné podobě a na internetových stránkách 

města si jej můžete přečíst zdarma. Město vydává zpravodaj v nákladu zhruba šest set 

padesát kusů, což vychází na 9 000 Kč. Inzerce z toho zaplatí zhruba 15 - 20 %, záleží, 

jak velký je o ní zrovna zájem. Finanční návratnost v podobě zakoupení si časopisu 

ovšem není známa.  

 Publikovat ve zpravodaji může každý, pokud jeho návrh článku neporušuje 

zákon. Většinu článků mají na starosti pracovníci městského úřadu. Jedná se opět 

o články z dění města, zastupitelstva, uskutečněných více či méně povedených akcí, 

vývěsky, pozvánky na různé kulturní a společenské akce a podobné záležitosti. 

Zajímavosti obzvlášť ze světa kultury a sportu, různé rozhovory z této oblasti mají 

na starosti pracovníci přímo společnosti SAK Studénka p. o., což je příspěvková 

organizace, která byla městem Studénka zřízena na základě zřizovací listiny. Tato 

společnost celý zpravodaj pro město vydává a zajišťuje jeho distribuci. Občanům 

je samozřejmě také poskytnut přehledně vytyčený prostor, kde mohou mít publikovány 

své články.  

 

 

4.3.7  Štramberk 

 Ekonomické problémy se nevyhýbají ani Štramberku. Avšak i tady mají něco, 

na co jsem v jiných zkoumaných městech nenarazila. A to je rozdílná cena mezi občany 

žijícími v oblasti Štramberku, respektive ti ho mají zdarma, kdežto občané „přespolní“ 

si za něj zaplatí 5 Kč. Všichni občané ho tedy dostávají do schránek, ale kdekoli 

si ho budete chtít koupit, tak za něj zaplatíte. Je to krok, ke kterému město přikročilo 

již před mnoha lety, a nevidí důvod, proč by to měli měnit. Tento časopis vydávají 

hlavně pro občany zde žijící, a pokud má někdo zájem o kulturní rubriky nebo akce, 

které se ve městě pořádají, tak kromě toho, že celé Štramberské novinky jsou volně 

na internetových stránkách ke stažení, tak většinu těchto informací najdou také přímo 

na webových stránkách města jako takových. Město každý měsíc vydává tisíc pět set 
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sedmdesát kusů těchto tiskovin, které je vyjdou na nějakých 18 000 Kč. Inzerce jim 

z toho zaplatí asi 10 %, ale zakoupené zpravodaje nevydají ani za 1 %.  

 Zhruba polovinu Štramberských novinek zaberou veškeré informace z města. 

Tedy přijatá rozhodnutí ze zastupitelstva, potřebné informace pro občany ohledně 

poplatků, změn a podobných záležitostí. A také všechny informace s městem související 

jako jsou školy, mateřské školy, městská knihovna, kulturní, společenské a sportovní 

akce a podobně. Druhá polovina periodika je věnována všemu ostatnímu dění, které 

nepořádá nebo nesouvisí přímo s městem jako takovým, a také inzerci. Běžný občan 

má také možnost přispět do tohoto časopisu, avšak již delší dobu se nezaznamenalo, 

že by o to někdo projevil zájem.  

 

 

4.4 Ohlasy čtenářů na změny v souvislosti s nástupem 

nových médií 

 Jako doplňkový výzkum k hloubkovým rozhovorům, které jsem absolvovala 

s lidmi z měst, kteří se nějakým způsobem podílejí na vydávání tohoto periodika, bylo 

dotazníkové šetření mezi občany žijícími ve zkoumaných městech. Tato metoda byla 

použita pouze jako podpůrné šetření, které mělo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, zda 

to občané vidí stejně jako vydavatelé. U všech měst můžeme vidět pět grafů, které 

zpracovávají stejné otázky z dotazníku. Výsledky u otázek s možností pouze jedné 

odpovědi jsou zpracovány do podoby koláčových grafů, které odpověď graficky lépe 

zdůrazňují. Kdežto výsledky u otázek, kde bylo možné odpovědět více variantami, byly 

zpracovány ve formě sloupcových grafů, které by v případě zobrazení v grafech 

koláčových mohly působit nepřesně. 

Dotazník jsem nejprve vytvořila jako dokument v programu MS Word. 

Ale pro pohodlnější a rychlejší vyplnění jsem ho distribuovala pomocí elektronické 

pošty s interaktivním odkazem na formulář, který mi okamžitě také odpovědi seřazoval 

do tabulky. Tento způsob jsem zvolila z důvodu pohodlnějšího vyplnění a časové 

nenáročnosti pro respondenty, jak jsem zmínila, což mohlo mít za následek relativně 

rychlý a vysoký počet vrácených odpovědí. Vzhledem k tomu, že respondentům 

odpadlo složité ukládání dokumentu do počítače, následné vkládání přílohy do e-mailu 

a odpovídání. Tento způsob se těmto komplikacím vyhnul, stačilo zmáčknout odkaz 

v e-mailu, dotazník se automaticky otevřel a po vyplnění stačilo zmáčknout tlačítko 
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s názvem odeslat a dotazník byl anonymně odeslán. Další výhodu v této metodě jsem 

spatřovala v tom, že respondent musel odpovědět na všechny povinné otázky, jinak by 

dotazník nebylo možné odeslat. Stejně tak nebylo možné vyplnit více odpovědí 

u otázek, kde byla nutnost vyplnit jen jednu odpověď. Při jiném šíření takovéhoto 

dotazníku by bylo velice problematické těmto nesprávně vyplněným odpovědím 

předcházet. Mezi další výhodu samozřejmě patří také rychlost šíření a průběžná 

kontrola nad počtem navrácených odpovědí.  

Tato metoda byla výhodná také pro následné zpracování odpovědí. Veškeré odpovědi 

byly hned po odeslání zaznamenány v tabulce a následně bylo mnohem snazší s daty 

pracovat, ať už způsobem vyřazení odpovědí, které byly zaslány z jiného města, 

tak filtrování podle potřebných kritérií.  

Podoba dotazníku je přílohou č. 8. Odpovědi jsem si roztřídila podle měst a zpracovala 

do přehledných grafů podle různých otázek. Ne všechny otázky a odpovědi na ně jsem 

zanesla do grafů.  
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4.4.1  Výsledky dotazníkového šetření v Bílovci a okolí 

 V této zkoumané oblasti se mi vrátilo celkem padesát šest odpovědí. Z velké 

části dotazovaní občané čtou místní zpravodaj nepravidelně, jak můžeme vidět na grafu 

č. 1. Nicméně ani přestože byl do ledna 2014 zpravodaj nejdražší ze všech zkoumaných 

oblastí právě tady, nikdo neodpověděl, že by se mu cena zdála příliš vysoká. Další 

výsledek byl, že přestože už od roku 2006 město vyvěšuje svůj zpravodaj také na 

internet, tak ho drtivá většina lidí čte v podobě tištěné, jak můžeme vidět na grafu č. 2. 

A z grafu č. 5 můžeme vidět, že deset lidí, kteří odpověděli na dotazník, do zpravodaje 

přispívali a jeden dokonce pravidelně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Odpovědi na otázku - Jak často čtete místní zpravodaj?(Bílovec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Odpovědi na otázku – V jaké podobě zpravodaj čtete? (Bílovec) 
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Graf č. 3: Odpovědi na otázku – Četnost vydávání zpravodaje? (Bílovec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Odpovědi na otázku – Všiml/a jste si nějaké změny ve zpravodaji? (Bílovec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Odpovědi na otázku – Přispíval/a jste někdy do zpravodaje? (Bílovec) 
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4.4.2  Výsledky dotazníkového šetření ve Frenštátě pod Radhoštěm 

a okolí 

 Z této zkoumané oblasti jsem dostala zpátky celkem padesát jedna odpovědí 

na rozeslaný dotazník. Také zde čte většina občanů zpravodaj nepravidelně a četnost 

zpravodaje jim přijde převážně tak akorát. I když jsem zaznamenala pár odpovědí, že by 

přivítali častější periodicitu a stejně tak několik lidí odpovědělo, že by mohl zpravodaj 

vycházet méně často, jak můžeme vidět na grafu č. 6 a č. 8. V případě, že by se začal 

dávat zpravodaj zcela zdarma, tak by to převážně jejich postoj, zda číst či nečíst toto 

periodikum, nikterak neovlivnilo. Na grafu č. 7, vidíme, že také ve Frenštátě 

pod Radhoštěm převážná většina lidí čte zpravodaj v tištěné podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Odpovědi na otázku - Jak často čtete místní zpravodaj?(Frenštát p. R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Odpovědi na otázku – V jaké podobě zpravodaj čtete? (Frenštát p. R.) 
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Graf č. 8: Odpovědi na otázku – Četnost vydávání zpravodaje? (Frenštát p. R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Odpovědi na otázku – Všiml/a jste si nějaké změny ve zpravodaji? (Frenštát p. R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Odpovědi na otázku – Přispíval/a jste někdy do zpravodaje? (Frenštát p. R.) 
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4.4.3  Výsledky dotazníkového šetření ve Fulneku a okolí  

 Ani ve Fulneku jsem z došlých padesáti tří odpovědí nezískala příliš odlišné 

informace než ze zmíněných dvou oblastí výše. Graf č. 11 a č. 12 ukazuje, že občané 

Fulnecka čtou zpravodaj převážně nepravidelně a nejoblíbenější forma je tištěná. Tady 

bych také podotkla, že se mi hned ve třech případech dostalo v místě pro připomínky 

odpovědi, že nevědí, proč jsou placená celá tři aktuální čísla, a uvítali by, pokud 

by se to vztahovalo pouze na nejaktuálnější měsíc. Vyplynulo také, že jsou zde občané 

k tomuto periodiku všímaví, protože mnohem častěji zaznamenali změnu, a to převážně 

po vizuální stránce, jak demonstruje graf č. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Odpovědi na otázku - Jak často čtete místní zpravodaj?(Fulnek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Odpovědi na otázku – V jaké podobě zpravodaj čtete? (Fulnek) 
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Graf č. 13: Odpovědi na otázku – Četnost vydávání zpravodaje? (Fulnek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14: Odpovědi na otázku – Všiml/a jste si nějaké změny ve zpravodaji? (Fulnek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 15: Odpovědi na otázku – Přispíval/a jste někdy do zpravodaje? (Fulnek) 
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4.4.4  Výsledky dotazníkového šetření v Novém Jičíně a okolí 

 Od občanů Nového Jičína a obcí, které pod město spadají, jsem už zaznamenala 

jisté odlišnosti od ostatních zkoumaných oblastí. Z padesáti sedmi odpovědí jsem 

vyhodnotila graf č. 16 a č. 17, kde můžeme vidět, že zde čte většina lidí zpravodaj 

pravidelně, avšak stále zůstává v drtivé většině oblíbenější tištěná forma. Tuto 

pravidelnost přisuzuji právě tomu, že je zde zpravodaj zdarma a všichni občané 

ho najdou ve svých schránkách, již dlouhá léta. Ovšem na grafu č. 19 je vidět, že zde 

změnu příliš mnoho lidí nezaznamenalo, a pokud ano, tak většinou v oblasti grafické.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 16: Odpovědi na otázku - Jak často čtete místní zpravodaj?(Nový Jičín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 17: Odpovědi na otázku – V jaké podobě zpravodaj čtete? (Nový Jičín) 
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Graf č. 18: Odpovědi na otázku – Četnost vydávání zpravodaje? (Nový Jičín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 19: Odpovědi na otázku – Všiml/a jste si nějaké změny ve zpravodaji? (Nový Jičín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 20: Odpovědi na otázku – Přispíval/a jste někdy do zpravodaje? (Nový Jičín) 
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4.4.5  Výsledky dotazníkového šetření v Odrách a okolí  

 V tomto městě jsem vůbec poprvé z navrácených padesáti šesti odpovědí dostala 

odpověď na otázku ceny zpravodaje, že se ve dvou případech zdála vysoká. To pro mne 

bylo vcelku překvapivé zjištění vzhledem k tomu, že cena je srovnatelná s ostatními 

zkoumanými oblastmi, a navíc zde mají časopis se zdaleka největším rozsahem. 

Nicméně i zde nám graf č. 22 ukazuje, že většina lidí čte zpravodaj v tištěné podobě, 

a graf č. 21, že lidé čtou toto periodikum pouze nepravidelně. Avšak také zde je většina 

lidí přesvědčená, že i kdyby měli časopis zdarma, tak by se jejich přístup nezměnil. 

Tady mě poprvé napadlo, že vysoký rozsah může být občas také na škodu. Například 

se občanům mohou potřebné informace hůře hledat na tolika stránkách. Nicméně 

na otázku ohledně četnosti, byly vcelku vyrovnané odpovědi v případech, že by uvítali 

častější periodicitu, a že se jim to zdá dostačující, jak můžeme vidět na grafu č. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 21: Odpovědi na otázku - Jak často čtete místní zpravodaj?(Odry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 22: Odpovědi na otázku – V jaké podobě zpravodaj čtete? (Odry) 
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Graf č. 23: Odpovědi na otázku – Četnost vydávání zpravodaje? (Odry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 24: Odpovědi na otázku – Všiml/a jste si nějaké změny ve zpravodaji? (Odry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 25: Odpovědi na otázku – Přispíval/a jste někdy do zpravodaje? (Odry) 



   

 

62 

  

4.4.6  Výsledky dotazníkového šetření ve Studénce a okolí   

 Odpovědí ze Studénky a okolí se vrátilo nejvíce ze všech zkoumaných oblastí, 

a to plných šedesát jedna. Avšak také zde odpovědi potvrzovaly to, co většina občanů 

ostatních zkoumaných měst a obcí. A to, jak můžeme vidět na grafu č. 30, 

že do zpravodaje někdy přispívala jen hrstka dotazovaných, tak na grafu č. 27, který 

ukazuje, že převažuje tištěná forma, před digitální a z grafu č. 26, že také lidé 

ze Studénky čtou zpravodaj nepravidelně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 26: Odpovědi na otázku - Jak často čtete místní zpravodaj?(Studénka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 27: Odpovědi na otázku – V jaké podobě zpravodaj čtete? (Studénka) 
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Graf č. 28: Odpovědi na otázku – Četnost vydávání zpravodaje? (Studénka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 29: Odpovědi na otázku – Všiml/a jste si nějaké změny ve zpravodaji? (Studénka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 30: Odpovědi na otázku – Přispíval/a jste někdy do zpravodaje? (Studénka) 
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4.4.7  Výsledky dotazníkového šetření ve Štramberku a okolí  

 Z této oblasti se mi naopak vrátilo odpovědí nejméně ze všech, a to rovných 

padesát. Z odpovědí jsem vytvořila graf č. 34, který ukazuje, že si většina lidí změny 

ve zpravodaji nevšimla, dále graf č. 31, který znázorňuje pravidelnost čtení tohoto 

periodika, která je vcelku vysoká. A na grafu č. 32 je vidět, že lidé čtou radniční listy 

ve velké většině v tištěné formě, což není nikterak překvapivé vzhledem k faktu, 

že jej všichni občané dostávají v této podobě do schránky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 31: Odpovědi na otázku - Jak často čtete místní zpravodaj?(Štramberk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 32: Odpovědi na otázku – V jaké podobě zpravodaj čtete? (Štramberk) 
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Graf č. 33: Odpovědi na otázku – Četnost vydávání zpravodaje? (Štramberk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 34: Odpovědi na otázku – Všiml/a jste si nějaké změny ve zpravodaji? (Štramberk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 35: Odpovědi na otázku – Přispíval/a jste někdy do zpravodaje? (Štramberk) 
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5. Celkové shrnutí a vyhodnocení zkoumaných 

materiálů 

 Tato práce se zabývala několika materiály. Hlavní a nejpodrobnější informace 

jsem získala z hloubkových rozhovorů, které probíhaly na radnicích zkoumaných měst 

s lidmi, kteří byli ochotni se mnou rozhovor udělat a nějakým způsobem se podílejí 

na vydávání místních radničních listů. Další materiál jsem získala z dotazníkového 

šetření, které probíhalo v období mezi 16. březnem a 4. dubnem 2014. Dotazníky jsem 

distribuovala mezi občany žijící v těchto zkoumaných městech. A další informace jsem 

čerpala z internetových stránek zkoumaných měst a z jejich radničních listů.  

 

 Stěžejním materiálem, se kterým jsem pracovala, byly informace získané 

z hloubkových rozhovorů od lidí, kteří se na vydávání radničních listů nějakým větším 

způsobem podílejí. Většinou se jednalo o lidi, kteří jsou angažovaní v odboru kultury 

nebo přímo zastupitelé města. Převážně se jednalo o ženy. Nebylo vždy jednoduché 

rozhovor získat. Občas jsem narazila na to, že by raději odpovídali na písemně zaslané 

otázky, také zasláním písemných odpovědí než aby se vyjádřili v přímém rozhovoru. 

Nicméně i přesto se mi podařilo absolvovat hloubkový rozhovor ve všech sedmi 

zkoumaných městech. Nakonec jsem pro ulehčení spolupráce vždy osloveným lidem 

zaslala nejdříve základní strukturu otázek, aby měli možnost se lépe na rozhovor 

připravit, zjistit potřebná konkrétní data od kolegů a podobně. Občas tento způsob 

zmírnil obavy z toho, čeho se bude rozhovor týkat, a že otázky budou převážně 

o zpravodajích nikoli o politice, a podobných občas v těchto kruzích diskrétních, 

záležitostech z kterých měli trochu obavy. Velice vstřícně mě přijali na radnici 

ve Studénce, Odrách a Bílovci. Naopak nejtěžší byly rozhovory ve městech Nový Jičín 

a Štramberk, kde se mi dostalo pouze předem připravených odpovědí a nebylo mi dáno 

dostatek prostoru pro doplňující otázky. Všechny rozhovory mi byly poskytnuty 

zdarma. Ve městech Odry, Studénka a Bílovec, kde byl přístup nejvstřícnější, byli 

potěšeni také z toho, že se někdo o jejich práci zajímá a vůbec že se zajímá 

o tak relativně malé město. Ve zbylých městech, tedy ve Fulneku a Frenštátě pod 

Radhoštěm mi byly také poskytnuty profesionální odpovědi na všechny mnou kladené 

otázky.   
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 Další zajímavý materiál jsem získala z odpovědí, které jsem dostala na základě 

rozeslaného dotazníku mezi občany žijícími ve zkoumaných městech. Dotazníky jsem 

distribuovala pouze elektronicky. Začala jsem distribucí na e-mailové adresy ve svém 

adresáři z okruhu mých kamarádů a známých, kterým jsem v e-mailu zaslala link 

s odkazem na formulář v příloze č. 8 a také s prosbou, zda by mohli tento dotazník 

distribuovat dále. Formulář byl zpracován přes internetové stránky společnosti Google, 

kde se mi díky funkcím, které tento server má, odpovědi z formuláře ukládaly přímo 

do tabulky. Mým cílem bylo dosáhnout minimálně padesát odpovědí z každého 

zkoumaného města, tedy dohromady tři sta padesát. Průběžně jsem vyhodnocovala 

množství odpovědí. Když jich nebylo mnoho, požádala jsem také své známé, zda 

by vyvěsili odkaz s tímto dotazníkem na své facebookovské profily. A nakonec jsem 

ještě zaslala odkaz s dotazníkem lidem, se kterými jsem dělala rozhovory, zda by také 

mohli případně redistribuovat tento dotazník mezi občany těchto měst. Nakonec se mi 

vrátilo, celkem čtyři sta osmnáct odpovědí. Avšak použitelných pro šetření bylo pouze 

tři sta osmdesát čtyři odpovědí. Zbylých třicet čtyři jsem musela vyřadit z důvodu, 

že odpověděli občané z jiného než zkoumaného města. Vzhledem ke způsobu distribuce 

však nedokážu říct, jak velká byla návratnost, protože nemám konkrétní číslo o tom, 

ke kolika lidem se dotazník dostal. Avšak dá se počítat s tím, také vzhledem ke způsobu 

distribuce a zpracování, že veškeré odpovědi přišly od občanů, kteří mají přístup 

k internetu a mají založenu emailovou adresu případně profil na stránkách facebook.  

 

 Další použité informace jsem načerpala z veřejně přístupných informací 

na internetových stránkách zkoumaných měst anebo také z radničních periodik. 

Na internetových stránkách jsem se zaměřila na to, jak dalece jsou přizpůsobeny 

moderním technologiím a komunikačním kanálům, a také jak snadná cesta vede k tomu, 

abyste na stránkách města našli jejich radniční list. Z konkrétních čísel radničních listů 

jsem si z každého zvolila březnové číslo roku 2014, které jsem také umístila jako 

obrázky č. 1 až č. 7 v podkapitolách 2.2.1. až 2.2.7. 
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5.1 Shrnutí a vyhodnocení zjištění z hloubkových rozhovorů 

a srovnání způsobu vydávání, distribuce a ceny radničních listů 

na Novojičínsku 

 Z hloubkových rozhovorů, které jsem vedla na Novojičínsku, jsem dostala 

zajímavé odpovědi. U všech zkoumaných měst jsem zjistila, že už mají v dnešní době 

své radniční listy dostupné také na webových stránkách města. K tomuto kroku dospěli 

mezi lety 2006 až 2012. Archivní čísla mají všichni zdarma. Pouze jedno město má 

aktuální čísla zpoplatněná také na webových stránkách, a to Fulnek. Ostatní města mají 

zdarma všechna čísla, i když je někteří vyvěšují na své stránky třeba až v polovině 

měsíce, aby přeci jen platící občan měl jistou výhodu.  

 Ve všech městech se cena vejde do 10 Kč. V dnešní době už je v těchto 

zkoumaných městech „nejdražší“ časopis za 6 Kč ve Fulneku. Do nedávna to byl 

Bílovec, který měl svůj zpravodaj za 9 Kč, nicméně již od února distribuuje toto 

periodikum zdarma. Od této doby se dostal do skupiny mezi Nový Jičín a Štramberk, 

kde občané dostávají výtisk přímo do svých schránek každý měsíc zdarma. V ostatních 

pěti městech si musí občané radniční listy zakoupit v některém z obchodů, které patří 

do distribučních sítí. Tato síť je ve všech městech opravdu velká, a proto není problém, 

aby si občan, který se pohybuje na běžně nejnavštěvovanějších místech, zpravodaj 

zakoupil. Města, která k rozdávání periodika nepřistoupila do této chvíle, to nemají 

v plánu ani v nejbližší době.  

 Ve všech městech mají občané možnost do časopisu přispívat. A neměli 

by narazit na to, že by jejich článek odmítli z důvodu kapacity, právě protože ani jedno 

periodikum nemá striktně dán počet stran, které nesmí překročit. Všichni mají svůj 

rozsah, okolo kterého se pohybují, ale kvůli důležité nebo zajímavé informaci klidně 

ještě jednu stránku přidají.  

 Obsahově jsou si také všechny časopisy dosti podobné. V první části najdeme 

informace ze zastupitelstva, veškeré povinné informace, které píší zaměstnanci radnice 

a samotní zastupitelé. Rovněž veškerá periodika tohoto typu v sobě obsahují inzerci, 

která se převážně vyskytuje v druhé polovině časopisu nebo až na konci. A ostatní 

stránky časopisu vyplňují kulturní programy, pozvánky na kulturní akce, sport, 

informace z různých typů škol a dalších nejen město spravujících institucí. Někde 

časopis ozvláštní třeba rozhovorem nebo jako například v Odrách občas celou 

vlastivědnou přílohou.  
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 Všechny časopisy se také snaží o modernější vzhled, i když nejméně je to asi 

viditelné u Štramberských novinek. Přesto i tady se snaží o alespoň částečně barevné 

prvky. Všechna ostatní periodika ze zkoumaných měst již mají plně barevnou první 

stránku, k té přešli také v průběhu posledních deseti let a čím dál víc zvyšují počet stran, 

které tisknou ve všech barvách. Fotografie jsou také znatelně kvalitněji zpracované.  

 Peníze na časopis radnice získávají stejnými způsoby, jen každá v jiném poměru. 

Relativně velká část peněz na časopis pochází z inzerce, která se ve zpravodajích 

vytiskne. Tento systém mají propracován asi nejlépe ve Frenštátě pod Radhoštěm, 

kde se jim loni podařilo inzercí pokrýt celý náklad. Jinde to dělá od necelých 60 % 

až po 15 %. Ostatní peníze jdou samozřejmě z rozpočtu města, ve kterém jsou 

na to vyčleněny. Důležitosti tohoto periodika jsou si všude vědomi, a tudíž peníze 

se najdou vždy. Město Bílovec, které dalo na zpravodaj peníze ze zrušené lokální 

televize, zdá se udělalo dobrý tah, jak potvrdilo také dotazníkové šetření, kdy občané 

jen v mizivé míře odpověděli, že by informace o městě získávali právě z toho 

informačního kanálu.  

 

 

5.2 Shrnutí a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi 

obyvateli 

 Hlavním důvodem dotazníkového šetření bylo potvrdit nebo vyvrátit tvrzení, 

které jsem dostala při hloubkových rozhovorech. V některých případech slova 

vydavatelů lidé potvrdili, v jiných případech zase byli poněkud jiného mínění. Tento 

výsledek tak splnil hypotézu, kterou jsem očekávala. Ráda bych také zmínila a ukázala 

na grafech výsledky z několika dalších otázek, které ještě nebyly vůbec demonstrovány 

v předchozích kapitolách. A navíc tentokrát jako srovnání mezi zkoumanými městy. 

Zaznamenány jsou vždy pouze tři nejčastější odpovědi z každého města. Na grafu č. 36 

je vidět srovnání toho, co občany ve zpravodaji v jednotlivých místech zajímá nejvíce. 

A co naopak nejméně, je znázorněno na grafu č. 37, kdy shodně ve všech městech 

odpověděli, že jako nejzajímavější jim přijde kulturní část, ale pouze o pár hlasů 

za praktickými informacemi a sportovní částí. Za zbytečné většinou občané nepovažují 

nic, a to v drtivé většině. I když několik lidí uvedlo jako zbytečnou sportovní část a část 

politickou. Jak můžeme vidět, přestože v každém městě byl poměr hlasů trochu jiný, tak 

tyto zájmy a nezájmy jsou shodné ve všech zkoumaných městech.  
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Graf č. 36: Odpovědi na otázku – Co Vás ve zpravodaji zajímá nejvíce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 37: Odpovědi na otázku – Co ve zpravodaji považujete za zbytečné? 

 

Zajímavé bylo také vyhodnocení otázky, jakým jiným způsobem se lidé zajímají o dění 

v jejich městě či obci. Graf č. 38 znázorňuje, že ve Studénce či Fulneku nejčastěji čtou 

vývěsní skříňku na úřadu a o něco méně odpovědělo, že čtou webové stránky, 

poslouchají pouliční rozhlas a dozvídají se informace od svých blízkých, známých apod. 

V Bílovci, Frenštátu pod Radhoštěm, Odrách a Štramberku byl rozhlas na prvním místě 

a v Novém Jičíně bylo nejčastěji zodpovězeno, že se informace dozvídají od svých 
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blízkých, známých apod. Shodně ve všech městech bylo nejméně krát odpovězeno, že 

sledují místní kabelovou televizi případně, že se o dění ve městě či obci nezajímají. 

V Odrách, Bílovci, Studénce a Frenštátu pod Radhoštěm nebyla ani jediná odpověď, že 

by se lidé o dění ve městě čiobci nezajímali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 38: Odpovědi na otázku – Jakým jiným způsob se zajímáte o dění ve Vaší 

obci/městě? 

 

A kromě občanů v Novém Jičíně bylo ve všech městech nejčastěji odpovězeno, že čtou 

zpravodaj také z jiných měst, jen se lišilo, zda pravidelně či občas. Poměr odpovědí 

je znázorněn na grafu č. 39. Na důvod, proč lidé čtou také zpravodaje z jiných měst, 

bylo nejčastěji odpovězeno, že z důvodu práce či rodiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 39: Odpovědi na otázku – Čtete zpravodaj z jiných měst/obcí? 
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Závěr 

Zkoumané materiály ukázaly, že moderní technologie a média zasáhla 

i tak specifické periodikum jakými jsou radniční listy. Asi nejcitelněji je to vidět na tom, 

že všechna zkoumaná města mají své zpravodaje vyvěšeny na webových stránkách 

města. Druhou nejmarkantnější změnou jsou barevné výtisky a kvalita fotografií. Také 

komunikace mezi vydavateli a přispěvateli se již v mnohém zjednodušila a urychlila. 

Přispěvatelé své články posílají v elektronické podobě, tudíž odpadá nutnost přepisovat 

a lámat si hlavu s rukopisem. Také rychlost, s jakou se k nim informace dostanou, 

je nepopiratelně větší. Nemluvě o inzerentech, kteří mají mnohem snadnější kontrolu 

nad tím, jak jejich inzerát bude vypadat. Přes veškerou digitalizaci a „internetizaci“ však 

několikrát od samotných respondentů zaznělo, že se neobávají zániku radničních novin, 

a že věří, že tady ještě dlouhou dobu budou mít své místo i v tištěné podobě. Jedním 

z důvodů jsou starší lidé a jejich počítačová gramotnost, ovšem rozhodně ne jediným. 

Sami občané to nepřímo potvrdili, když v dotaznících ve velké míře odpověděli, 

že radniční listy čtou převážně pravidelně, a také tím, že na otázku, zda čtou zpravodaj 

v digitální či tištěné podobě, bylo odpovězeno v drtivé většině, že v podobě tištěné. 

A to dotazníkové šetření probíhalo pouze přes internet. 

Asi nebylo možné očekávat, že by se tato modernizace vyhnula zkoumanému 

periodiku, ale bylo zajímavé vidět, v jak velké míře se tomuto trendu města přizpůsobují 

nebo naopak odolávají. A je vidět, že v některých městech jsou radniční listy 

srovnatelné úrovně co do modernizace s časopisy vydávanými celorepublikově. 

A pokud ne zcela, tak je začínají velmi rychle dohánět. Vydavatelé v tomto směru 

nenechávají nic náhodě a většinou se snaží zpravodaj stále vylepšovat a nezůstat 

pozadu. Často je to právě o celkovém přístupu radních, zástupců a vedoucích města, 

kdy už jen na oficiálních internetových stránkách města můžeme vidět mnoho prvků, 

které ještě před deseti lety bychom jen těžko hledali, a jak se této technologické 

vyspělosti snaží ve velké míře města využít, aby se občanům přiblížili nebo 

jim usnadnili život v jejich městě. 

Bylo by jistě velmi zajímavé, jak by podobné zkoumání vypadalo za dalších 

deset až patnáct let. Zda radnice stále vydávají své listy v tištěné podobě, jestli je o ně 

od občanů zájem, jak hodně se ještě změnily a kam až mohou moderní technologie tato 

lokální média dostat, protože v tuto chvíli jasně vyplynulo, že radniční listy mají ve 

společnosti své místo a pravděpodobně ho mít budou i nadále. 
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Summary 

The analyzed materials show that even such a specific journal like town hall 

newspapers, has been affected by modern technologies and by media. Probably the most 

visible proof of this is the fact that all surveyed towns have their journals published on 

their websites. The second most noticeable change in publishing town hall newspapers 

is the use of colour prints and photos of high quality. Even the communication between 

publishers and correspondents is much more simplified and accelerated. Correspondents 

send their articles electronically and the need to rewrite and focus on manuscripts is 

eliminated. The speed of receiving information is also undeniably higher than in former 

time. Even the advertisers have much easier control over the final look of their 

advertisements. Despite all the digitalization and the use of the internet the publishers 

are not afraid of extinction of town hall newspapers. They believe that town hall 

newspapers will keep a stable position among readers for a long time both in electronic 

and printed versions. One of the reasons for belief in printed version is the computer 

literacy of elder population, although this is not the only reason. In a survey among 

citizens has been proven that most of them read town hall newspapers regularly and 

they like the printed form more than the digital way. Interesingly, the survey was carried 

out only on the internet. It would be naive to expect that modernization would avoids 

the analyzed journal but it was interesting to see how much towns adapt or resist to this 

trend. It is also possible to see that town hall newspapers are at comparable modern 

level as newspapers and magazines published nationwide. We could even say that town 

hall newspapers have started achieved the quality of the nationwide press. Publishers 

keep improving the newspapers and try not to fall behind with the modernization. It 

often depends on the attitude of councilors, representatives and administration of the 

towns. Ten years ago it was almost impossible to find most of the elements on websites 

as we can see today. The main reason for the use of modern technologies is to find the 

way to the citizens and to make their life easier. It could be very interesting to know the 

results of this kind of research look like in the next ten or fifteen years, whether town 

halls would keep using journal in printed form and the citizens would be still interested 

in it, and how far the journal would change and where else the local media can get with 

modern technologies. As now it is clearly revealed that town hall newspapers have a 

stable position in our society and they will probably stay on. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Rozhovor Bílovec 

 

Otázka č. 1: Proč město zpravodaj vydává? 

Odpověď:  Bílovecký zpravodaj je měsíčník, který vychází v tištěné i elektronické 

verzi. V dnešní době, v době internetu, zaujímá stále tištěné periodikum ve světě médií 

své místo. Města vydávají zpravodaje jako významné zdroje informací, kterými chtějí 

přiblížit občanům život ve městě a jeho blízkém okolí. Zpravodaje shromažďují 

informace na lokální úrovni a mají, pokud se podíváme do starších vydání, velkou 

vypovídající hodnotu o tom, co se ve městě v daném roce událo. 

 

Otázka č. 2: Kolik každý měsíčník město stoji? A kolik z toho zaplatí inzerce? 

Odpověď: Město Bílovec změnilo v současné době zcela koncepci vydávání 

zpravodaje. Přešli jsme z prodejného periodika, které vycházelo v nákladu 

devět set padesát kusů, na volně distribuovatelné vydání, které vychází v nákladu 

tři tisíce dvě stě kusů. Vzhledem k tomu, že máme za sebou teprve tři vydání v „novém 

kabátě a s volnou distribucí“ nedokážu říct, jak nám budou vycházet příjmy z inzerce 

v konceptu za celý rok. V současné době shledávám, že zájem o inzerci je, nicméně 

Zpravodaj není jen o inzerci, tato má pouze pokrýt část nákladů. Pro lepší a trochu 

konkrétnější představu můžu uvést příklad, který jsem si tady nachystala z dubnového 

vydání, kdy za inzerci jsme vybrali 15 000 Kč a na tři tisíce dvě stě kusů jsme vynaložili 

26 000 Kč. Což si myslím, že jsou pěkná čísla, ale jak jsem zmiňovala, teprve jsme 

s novým konceptem začali, příští rok touto dobou už bych měla čísla s lepší 

vypovídající průměrnou hodnotou. 

 

Otázka č. 3: Když jste začali s distribucí Zpravodaje zdarma, nebudou vám teď 

peníze z prodeje chybět? Máte nějakou kompenzaci? 

Odpověď: Finance na vydávání zpravodaje schválilo městské zastupitelstvo ve svém 

rozpočtu na rok 2014. Kdyby se městští zastupitelé domnívali, že je to špatný krok 

a peníze by mohli vynaložit účelněji, jistě by toto nikdy neschválili. Vynaložené 

prostředky se městu několikanásobně vrátí v jiné podobě. Pro nás je nejdůležitější 

rovnice, informovaný občan = spokojený občan. I když pokud jde o kompenzaci, 

jak jste zmínila, tak je pravda, že od chvíle všech těchto velkých změn jsme udělali také 
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změnu v ceně za inzerci. Na to, přesná čísla, kolik stojí jak velký inzerát, se můžete 

podívat na webových stránkách. Avšak velmi stručně řečeno, jsme cenu zdvojnásobili 

oproti době před zavedením těchto změn. A ještě jedna věc, i když nevím, zda 

to s tím zcela souvisí, ale zrušili jsme vysílání městské televize, které jsme tady několik 

let provozovali. Peníze, které se předtím investovaly do tohoto média, jsme připraveni 

v tuto chvíli, kdyby bylo potřeba použít na vydávání zpravodaje. 

 

Otázka č. 4: Jaké všechny změny tedy vlastně proběhly v posledních deseti letech? 

Odpověď: Jak už jsem zmínila hned na začátku, tak největší změnu jsme prodělali před 

pár měsíci, přesněji od únorového vydání Zpravodaje. Asi nejprohranější změna 

je samozřejmě cena, to je fakt, který jsme už tady probírali. S tím souvisí další změna, 

a to v distribuci. Do ledna bylo sice možné si zpravodaj předplatit, ale přesto jste 

si jej museli vyzvednout v Informačním centru. Měli jste ho o 1 korunu levnější 

na každém čísle a měli jste jistotu, že na vás vyjde. Samozřejmě jsme byli připraveni 

také na variantu, že by někdo chtěl, aby mu zpravodaj přišel přímo do schránky. Nebyl 

o to však žádný zájem. Hlavním a možná jediným důvodem byla cena. Protože takovéto 

předplatné by se muselo doručovat jako adresná zásilka, a to by občana vyšlo 

na nějakých asi 20 Kč. Takže v tuto chvíli, každá domácnost dostane zpravodaj 

do schránky, a to hned 1. dne v měsíci. Máme na to v tuto chvíli jednoho mladého 

muže, který to má na starosti a zatím jsme nezaznamenali žádné stížnosti, ba právě 

naopak. Ale i tak dáváme několik čísel na místa, kde se lidé nejvíce pohybují, jako jsou 

poliklinika, komerční banka, spořitelna apod. No a taková třetí nejviditelnější změna 

je samozřejmě vizuální. Udělali jsme zcela novou grafiku na přebalu v plných barvách, 

což předtím nebylo. Dost často se mě lidé také ptají na důvod těchto změn. Jsou nám 

předsouvány politické kalkulace a podobné záležitosti, ale pravda je zcela zjevná 

a jednoduchá. Důvodem byl vstřícný krok k občanům a zvýšení jejich informovanosti. 

 

Otázka č. 5: Zaznamenáváte nějakou zpětnou vazbu od čtenářů? 

Odpověď: Nové vydání občané kvitují. Změnou ve vydávání jsme přiblížili zpravodaj 

většímu počtu občanů, slyším jen pochvalná stanoviska a sledujeme i lepší 

informovanost, co se týče např. kulturních akcí. Toto mohu objektivně posoudit, protože 

pracuji jako vedoucí odboru, který se zabývá mimo jiné nejen zpravodajem, ale také 

provozováním Domu kultury Bílovec a pořádáním akcí pro veřejnost ve městě. Městu 
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se prostě investovat do Zpravodaje vyplatí. Jedná se o důležitý zdroj přenosů informací 

z radnice a úřadu k občanům. Myslím, že o tom už ale bylo řečeno dost.  

 

Otázka č. 6: V kterém roce jste se rozhodli dávat zpravodaje také na internetové 

stránky města? 

Odpověď: To jsem si ověřovala a Zpravodaje dáváme na internet od roku 2006. 

 

Otázka č. 7: Chystáte v nejbližší době ještě nějakou změnu? 

Odpověď: Ne. V tuto chvíli jsme se snažili všechno, co jsme měli v plánu, realizovat, 

aby se to spustilo od únorového čísla a povedlo se. 

 

Otázka č. 8: O jakou změnu jste se ještě snažili, a neprošla? 

Odpověď: Nevím o ničem. 

 

Otázka č. 9: Kdo všechno do zpravodaje přispívá? 

Odpověď: No tak třeba pro inzerci jsem původně plánovala 2 strany. Zájem inzerentů 

ovšem převýšil tuto skutečnost, proto jsem např. v dubnovém čísle přistoupila 

k rozšířenému vydání. Jinak přesné počty stran vyhrazeny nejsou. Snažíme 

se o informace aktuální s vypovídací hodnotou, pro čtenáře zajímavé. Domnívám se, 

že každý měsíc se nám podaří vydat vyvážené periodikum, kde si každý najde to, co jej 

zajímá. Jinak do zpravodaje přispívají školy, spolky, sdružení, sportovní kluby, prostě 

každý kdo nějakým způsobem přispívá k životu ve městě. 
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Příloha č. 2: Rozhovor Frenštát pod Radhoštěm 

 

Otázka č. 1: Proč město zpravodaj vydává? 

Odpověď: Zpravodaj, který vydává město Frenštát pod Radhoštěm, je orientován 

především společensko-kulturně. Vzhledem k tomu, že vychází jednou měsíčně, 

ve formátu A4 a na omezeném počtu stran, přiklání se ke stylu časopisu s trvalejší 

hodnotou. Vyniká pestrostí a obsažností uveřejněných článků, přehlednou grafickou 

úpravou, jazykovou i věcnou správností a celkovou kultivovaností. Zpravodaj by měl 

mít zajisté taky jistou kronikářskou funkci. I z toho důvodu občas necháváme více 

prostoru třeba tématům z historie. Je určen čtenářům všech věkových kategorií města 

Frenštát pod Radhoštěm a jeho okolí. Zpravodaj slouží především jako informátor 

o veřejně právních záležitostech města. Na jeho stránkách se čtenáři mohou dočíst 

o zasedáních zastupitelstva, jednáních rady nebo o nových vyhláškách a nařízeních. 

Informuje o kultuře a sportu, pořádá ankety mezi občany, snaží připomenout historii 

památek města a v neposlední řadě dává prostor i dopisovatelům, aby vyjádřili svůj 

názor k jednotlivým otázkám.  

 

Otázka č. 2: Kolik každý měsíčník město stojí? 

Odpověď: Měsíční náklad zpravodaje je tisíc sto kusů. Z toho dvě stě kusů 

se distribuuje zdarma, jsou to různé povinné výtisky, pro zaměstnance a podobě. 

Zbylých devět se kusů se prodá. V prvé řadě je to v našem informačním centru a poté 

v mnoha obchodech, samoobsluhách, trafikách, ale také na čerpacích stanicích 

či v knihovně. A takto se prodá povětšinou celý náklad. Příjmy z inzerce jsou obzvláště 

za poslední dobu velmi vysoké, dalo by se říct, že v roce 2013, kdy příjmy z inzerce 

činily 88 375 Kč, pokryly celé výrobní náklady, tedy grafiku a tisk.  

 

Otázka č. 3: Máte nějakou zpětnou vazbu od čtenářů? 

Odpověď: Ano, občas se s námi občané o svůj názor podělí. Často nám dávají najevo 

svou nevoli s tím, aby byl Frenštátský zpravodaj v období před komunálními volbami, 

prostředkem pro manipulaci politických stran. I proto se Frenštátský zpravodaj stylizuje 

jako apolitický a snažíme se vždy o vyváženost názorů a publikujeme také alternativní 

sdělení a názory. Obecně jsou však ohlasy kladného charakteru. 
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Otázka č. 4: Jaká největší změna proběhla ve vydávání za posledních deset let? 

Odpověď: Původně byl Frenštátský zpravodaj distribuován ve formátu A5 

ve dvoubarevném vydání na osmi stranách. Později se jeho formát změnil na A4. 

Od roku 2005 je titulní strana barevná a každý rok se graficky mění. V roce 2007 došlo 

ke zkvalitnění tisku i tiskovin. To znamená, bělený recyklovaný papír byl nahrazen 

bílým ofsetovým papírem, na kterém mimo jiné mnohem lépe vyniknou fotografie. 

Také se od stejného roku změnil rozsah zpravodaje. Původně měl 10 stran a dnes 

vychází nejčastěji v rozsahu 16 stran. Ale liší se to od 12 do 20 stran. A v neposlední 

řadě jsme vyšli vstříc občanům, kteří raději využívají digitální formu komunikace, 

a začali jsme dávat zpravodaje na internetové stránky města. K tomuto kroku jsme 

přikročili v roce 2007. 

 

Otázka č. 5: Máte v nejbližší době v plánu nějakou další změnu? 

Odpověď: Frenštátský zpravodaj se stále vyvíjí a chceme, aby stále sledoval aktuální 

trendy a nezůstal ve své atraktivnosti nikterak pozadu. Ale nic konkrétního bych v tuto 

chvíli nejmenovala.  

 

Otázka č. 6: Uvažovali jste někdy, že byste začali rozdávat Zpravodaj zdarma, jak 

je tomu již v některých okolních městech? 

Odpověď: Toto je diskutované téma často právě spojeno s komunálními volbami. 

A také protože si Frenštátský zpravodaj chce zachovat svou apolitičnost, tak jsme 

k tomuto kroku nikdy nepřistoupili a ani nad tím neuvažujeme.  

 

Otázka č. 7: Kdo všechno do zpravodaje přispívá? 

Odpověď:  Do zpravodaje přispívá široká škála dopisovatelů z oblasti kultury, sportu 

a správy města. Na prvním místě jsou to zaměstnanci radnice a osoby s nimi úzce 

spolupracující, kteří píší o aktivitách radnice. Obdobně je to také s články z kultury. 

A další prosto je věnován zástupcům škol, které tady máme a zástupcům různých 

organizací, ať už sportovních, či jinak zájmových skupin. Oblíbená je rubrika 

Frenštátské stíny, kde se zveřejňují kriminální případy. A prostor je také věnován 

programu společenských organizací, jako jsou kino, Dům kultury, Centrum volného 

času Astra, Orel, Muzeum, krytý bazén, Mateřské centrum Klubíčko, čajovna Magnolia 

a případné další, pokud jsou zrovna aktuální. Ale snažíme se zveřejňovat také názory 

obyčejných občanů, ovšem zájem o toto publikování je minimální. 
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Otázka č. 8: Myslíte si, že moderní doba a hlavně moderní technologie nějak 

citelně poznamenaly vydávání tohoto radničního listu? 

Odpověď: Každý, kdo žije v dnešní době, tak vidí, že bez moderních technologií 

se už člověk neobejde ani v běžném životě, natož tak v mediálním průmyslu. Kdyby 

se vydávání zpravodaje nenechalo ovlivnit těmito změnami, jen těžko by toto 

periodikum v dnešní době někdo četl. Změny můžeme vidět všude, ať je to barevné 

provedení, kvalitní fotografie, kvalitnější tisk, možnost používat elektronickou 

komunikaci. Takže to poznamenalo Zpravodaj nejen viditelně na první pohled, ale také 

rozhodně celý proces vydávání. Je toho opravdu velká škála. Mnohé se zjednodušilo, 

zkvalitnilo, ale s tím souvisí také to, že jsou kladeny čím dál větší nároky.  
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Příloha č. 3: Rozhovor Fulnek 

 

Otázka č. 1: Proč město zpravodaj vydává? 

Odpověď: Důvodem je podat pravidelné informace a dění ve městě a jeho částech. 

Fulnecký zpravodaj je přirozenou a tradiční vlajkovou lodí prezentace města a činnosti 

MKCF. Je to mediální kanál zasahující především střední a starší generaci vyznačující 

se poměrně vysokou penetrací. Jeho udržování má i přes pokles významu tištěných 

médií stále vysokou prioritu.  

 

Otázka č. 2: Kolik město každý měsíčník stojí? 

Odpověď: V roce 2013 se nám podařilo provést rebranding, kromě jiného barva titulní 

strany a obsahové zlepšení. Cena za výrobu jednoho Zpravodaje se přitom snížila 

na v průměru 12 477 Kč za číslo a 19 Kč za kus, díky větší atraktivitě došlo ke zvýšení 

prodejů, průměrná úspěšnost prodeje je 92 %. Zpravodaj je velmi dobrým nástrojem 

pro zájemce o inzerci, v roce 2013 jsme evidovali celkem čtyřicet devět inzerátů 

v celkovém objemu 40 701 Kč, což činí v průměru čtyři inzeráty za měsíc. 

Do budoucna bychom chtěli počet inzerátů navýšit. 

 

Otázka č. 3: Máte nějakou zpětnou vazbu od čtenářů? 

Odpověď: Ano máme. Je to různé, ale většinou pozitivní. Dostávají se k nám ústně, 

že se nám někdo vyloženě zmíní nebo nám to přijde přímo říct, klasicky písemně 

poštou, ale i přes facebook.  

 

Otázka č. 4: Jaká největší změna proběhla ve vydávání za posledních deset let? 

Odpověď: Už zmíněný rebranding v roce 2013, kdy jsme hlavně snížili náklady 

na výrobu zpravodaje. A s tím souvisela také nově barva titulní strany, snažili jsme 

se také zatraktivnit obsah, a to nejen grafickou modernější úpravou, ale také zařadit 

nové rubriky. 

 

Otázka č. 5: Máte v nejbližší době v plánu nějakou další změnu? 

Odpověď: Vždy je co zlepšovat. Chtěli bychom více vytěžit z inzerce. To znamená být 

aktivnější v prodeji inzertních ploch.  
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Otázka č. 6: Uvažovali jste někdy, že byste dávali zpravodaj zdarma, jak je tomu 

již v některých okolních městech? 

Odpověď: Tak nelze jinak, než odpovědět ve dvou rovinách. Za prvé odpovím jako 

manažer. Jako vedoucí MKCF, p.o., se musím snažit o maximální zefektivnění provozu, 

snažím se fungovat jako správný hospodář, to znamená vždy se snažím kalkulovat tak, 

aby se náklady pokud možno vrátily. Pokud se něco rozdává zadarmo, lidé si toho 

tak neváží. Uvedu malý příklad: výrobní cena desky Stinga, je i s náklady např. 20 Kč, 

proč se prodává za řádově stovky korun? A za druhé odpovím jako politik, obzvláště 

z levého spektra, bych tlačil na to, aby byl Zpravodaj zadarmo, a pokud možno 

pro všechny domácnosti. Výslednou ztrátu cca 200 000 Kč bych sanoval z rozpočtu 

města, takže bych to vzal i z peněz lidí, kteří o Zpravodaj nemají zájem. To je sice 

nefér, vůči těmto lidem, i když na první pohled připadá někomu nefér dávat 6 Kč 

za zpravodaj, ale pro mě jako politika by to bylo velmi výhodné. Osobně jsem spíše 

manažer než politik. Asi jste pochopila, co jsem tím chtěl říct. 

 

Otázka č. 7: Všimla jsem si, že také na internetu máte vždy poslední 3 

nejaktuálnější čísla zpoplatněna. Jak je to přijímáno občany? 

Odpověď: Tyto služby existují na trhu už dlouho, tak jsme se rozhodli je využít 

s kolegy z MKFC také na náš Zpravodaj. Funguje to tady už od června 2013 

a v průměru si takto časopis zakoupí 12 lidí za měsíc. Ohlasy na to jsou, no různé. Více 

bych to nerozváděl. Komu se v dnešní době chce platit, za cokoli? 

 

Otázka č. 8: Kdo všechno do zpravodaje přispívá? 

Odpověď: Nemáme nikterak specifikováno kolik komu patří prostoru. Přispívají prostě 

odbory města, školy, členové redakční rady, občané města, zastupitelé, organizace, 

spolky, občanská sdružení a podobně. Konečné slovo v tom, co se vydá nebo ne, 

má redakční rada. Cenzura ve smyslu, jak ji známe z minulého režimu, se neprovádí. 

Jsme rádi za každý příspěvek, který je v souladu se zákonem, dobrými mravy 

a podobně. Samozřejmě dochází na redakční radě k debatám a prověřování, zda 

s ohledem na zákon o obcích, na tiskový zákon nebo trestní zákoník nedochází 

zveřejněním toho či onoho článku k zásahu do osobnostních práv občanů v článku 

uvedených nebo k jiným závažným věcem. S právníky se například prověřuje, zda 

by v konečném důsledku mohla být redakční rada trestně stíhána z podezření 

ze spáchání trestného činu pomluvy a podobně. Případy, kdy je na základě výše 
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uvedeného článek nezveřejněn, jsou tak 1-2 ročně. Jinak se převážně vydá všechno, 

co někdo napíše. 

 

Otázka č. 9: Myslíte si, že moderní doba a hlavně moderní technologie nějak 

citelně poznamenaly vydávání tohoto radničního listu?  

Odpověď: Jistě, a to jak pozitivně, tak i negativně. Z pozitivního hlediska, technika 

pokročila, tisk a výroba je rychlejší, pružnější, levnější, může se dostat k více lidem. 

A většina informací je lehce ověřitelných. Z toho negativního je to vidět hlavně podle 

statistik, kde je zaznamenáno méně printů a budoucnost je jistě neradostná.  
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Příloha č. 4: Rozhovor Nový Jičín 

 

Otázka č. 1: Proč město zpravodaj vydává? 

Odpověď: Zpravodaj v Novém Jičíně už vychází mnoho let. Bereme to jako povinnost 

občanům od města. Je to časopis, který je určen všem, a jsou v něm informace, které má 

každý občan právo vědět. A nejen to, samozřejmě. Chceme, aby občané vše věděli, 

a proto také rozdáváme zpravodaj po celém městě i místních částech, které pod Nový 

Jičín spadají, zcela zdarma do všech schránek. Proč by měli městu platit za to, že dělá 

svou povinnost? Město by mělo občanům poděkovat, že tady žijí a pracují a ne aby ještě 

měli platit za to, aby se k nim dostaly informace, na které mají naprosto jasný nárok.  

 

Otázka č. 2: Kolik město každý měsíčník stojí? 

Odpověď: Kolik to stojí město, není podstatné, hlavní je když se občan dostane 

ke svým informacím, bez jakéhokoli nutného výdaje. Ale abych vám přece 

jen odpověděla na vaši otázku. Město vydává kolem tři tisíce kusů výtisků každý měsíc, 

tím investuje zhruba 50 000 Kč. Je to však investice, která se rozhodně vyplatí. Nehledě 

na to, že řekněme 30 % nákladů pokryjí poplatky za inzerci. A to už se hned dostaneme 

na zcela jiné sumy.  

 

Otázka č. 3: Máte nějakou zpětnou vazbu od čtenářů? 

Odpověď: Samozřejmě, že máme. Občané jsou spokojeni s naším časopisem a nejvíce 

to vidíme na akcích, které město pořádá. Myslím, že jen málokteré město se může 

pyšnit takovou účastí. A to je dáno právě tím, že občany včas a správně informujeme. 

Občas se sice najde i negativní reakce, ale to je většinou od nějakého občana 

stěžovatele, který tak dlouho hledá, až nějakou chybu najde. Ač se snažíme ze všech sil, 

aby se chyby v časopise vůbec žádné nevyskytovaly.  

 

Otázka č. 4: Zdaleka ne všechna města v okolí, která vydávají radniční listy, je 

distribuují do schránek zdarma. Myslíte, že to občané berou jako bendit? 

Odpověď: To samozřejmě nevím, to byste se musela zeptat samotných občanů. 

Ale rozhodně není potřeba, aby to tak brali. Nemůžu říct, že má město peněz dost 

a nemusí nikde šetřit. Ale toto je oblast u tak velkého města, jako je Nový Jičín, kde 

se peníze investovat prostě vyplatí. Nechceme, aby nám byli občané vděčni za to, že jim 

rozdáváme časopis zdarma. Pokud jste měla na mysli to. Uděláme maximum pro to, 
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aby občané u nás ve městě byli spokojení. A rozdávat jim časopis s informacemi, 

na které mají právo, mi přijde jako samozřejmé. 

 

Otázka č. 5: Jaká větší změna proběhla ve vydávání za posledních deset let? 

Odpověď: Chápu asi dobře, že máte na mysli spíše oblast vizuální a inovace tohoto 

typu, než cokoli jiného. Pak samozřejmě proběhla. Když byste se podívala 

na internetové stránky města Nový Jičín, tak tam naleznete digitální podobu zpravodaje, 

což nebývalo vždy a zavedli jsme to tuším v roce 2005. Doba si o to sama řekla, 

tak jsme to tam dali. A stejně tak je to i s ostatními změnami. Proč bychom se měli 

bránit tomu, jít s dobou. My se chceme co nejvíce přiblížit občanům, a proto se musíme 

snažit držet s nimi krok. Takže snad veškeré technologie, které se zlepšily, jsme zlepšili 

také při vydávání zpravodaje. Nejsou to jen na první pohled hned viditelné změny, 

ale jsou to hlavně technologie, které my používáme při samotném vydávání. Elektronika 

dnes je už zcela někde jinde než před 10 lety a pravděpodobně za dalších 10 let bude 

opět někde jinde. A my se stále budeme snažit držet krok. Kdybyste chtěla znát asi 

tu nejviditelnější změnu, tak samozřejmě grafika, ta je zcela jiná a markantní. A potom, 

už ani nevím, od kterého roku máme zpravodaj na titulní straně tištěn v barvě. 

Ale někdy v roce 2005 jsme přešli na barevný tisk na úplně všech stránkách. Myslím, 

že to museli všichni občané postřehnout a přivítat. Hned se stal živějším a poutavějším. 

Ostatní změny jsou spíš ve kvalitě papíru, použitých technologiích, fotografiích a vůbec. 

Ale to jsou změny, kterých si občané jistě také všimnou, jen si většinou řeknou, že něco 

je jinak, že něco je hezčí, ale hned nedokážou říct, čím to je způsobeno.  

 

Otázka č. 6: Plánujete nějakou změnu v dohledné době? 

Odpověď: Změny plánujeme podle toho, jak jdou technologie a trendy dopředu. 

Je potřeba reagovat pružně a ne plánovat na několik měsíců či let změnu, která 

už za tu dobu bude stejně vypadat zastarale. Snažíme se stále přizpůsobovat všemu 

novému, co může mít ve vydávání zpravodaje nějaký přínos. 

 

Otázka č. 7: Kdo všechno do zpravodaje přispívá? 

Odpověď: Myslím, že to je ve všech městech stejné. A je to poznat i podle článků, 

které jsou tam uveřejněny. Samozřejmě články z radnice píší lidé, kteří k nim mají 

nejblíže, to znamená buď přímo radní, anebo lidé, kteří tam pracují. Většinou to bývají 

přímo vedoucí odborů, ti by o tom měli vědět nejvíce a měli by být nejlépe informovaní. 



   

 

94 

  

A potom jsou to zástupci různých institucí, ať už městských nebo jen společensko-

volnočasových. I vy jako řádový občan, pokud jste přímo z Nového Jičína nebo okolí, 

tak můžete něco napsat, pokud máte potřebu občanům z této části něco říct, a my 

to otiskneme. Ale takových článků tam naleznete jen velmi poskromnu. Je to spíš 

výjimka, než že by se dalo říct, že to jsou běžní přispěvatelé. 

 

Otázka č. 8: Snažili jste se o nějakou změnu, která by vám neprošla? 

Odpověď: Nevidím důvod, proč by nám něco nemělo projít. Když chystáme nějakou 

změnu, tak to máme vždy promyšleno a přijdete s konceptem, který je jasný a hlavně, 

který jasně ukazuje výhodu této změnu. A rozumným nápadům jsou tady dveře 

otevřeny, vždyť taky proč by neměly, nežijeme přeci v kocourkově. 

 

Otázka č. 9: Myslíte si, že moderní doba a hlavně moderní technologie nějak 

citelně poznamenaly vydávání tohoto radničního listu? 

Odpověď: Myslím, že k této otázce již bylo řečeno více než dost v předcházejících 

odpovědích. Bez toho by to prostě nefungovalo. Zpravodaj vždy byl a je důležitý 

ne pro nás, ale hlavně pro občany, a komu bychom měli dát více než našim občanům, 

vždyť bez nich bychom byli co. My všichni jsme občané, tak dokážeme snadno 

pochopit potřeby občanů. A snažíme se přání občanů plnit a s tím souvisí také jít 

s dobou, a tedy i technologiemi.  
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Příloha č. 5: Rozhovor Odry 

  

Otázka č. 1: Proč město zpravodaj vydává? 

Odpověď: Oderský zpravodaj je zdroj informací o dění ve městě pro starší generaci, 

která nevyužívá internet. V posledních době po několika změnách jsme zaznamenali 

zvýšený zájem i mladších ročníků a elektronickou verzi dáváme na webové stránky 

města. A zaznamenáváme návštěvnost elektronické verze v průměru sto návštěvníků. 

 

Otázka č. 2: Kolik město každý měsíčník stojí? 

Odpověď: Oderský zpravodaj vycházel v nákladu osm set padesát kusů, z důvodu 

zvýšeného zájmu jsme zvedli některé měsíce na devět set kusů. Zvýšený zájem jsme 

zaznamenali od zavedení barevných stran s fotografiemi z dění ve městě a rozhovory 

s významnými lidmi v Odrách. Barevné strany jsme zavedli v roce 2012, letos v květnu 

plánujeme zahájení plnokrevného tisku a s tím i novou grafiku. Grafické, redaktorské 

a sazbařské práce děláme sami v jenom člověku. Příspěvky si posílají sami občané, 

odbory MěÚ a organizace. Cena výtisku s 8 barevnými stranami včetně obálky 

v nákladu 900 ks je 17 000 Kč i s dopravou. Inzerce a výnos z prodeje dělá průměrně 

5 000 Kč měsíčně. Symbolická cena 5 Kč je zavedena, aby se zpravodaj dostal 

k opravdovému zájemci a ne do schránek, ze kterých se potom vyhodí.  

 

Otázka č. 3: Máte nějakou zpětnou vazbu od čtenářů? 

Odpověď: Oderský zpravodaj má dobrou odezvu mezi lidmi a některá čísla 

se vyprodají už desátý den po uvedení do prodeje. Lidé jsou spokojení, protože mají 

v jednom časopise informace jak z kulturního, tak z organizačního života v Odrách. 

Zveřejňujeme zde informace ze zasedání volených orgánů. Dále se dočtou 

o plánovaných investicích města, o akcích pořádaných školami, naleznou zde přehled 

akcí na daný měsíc a jiné informace. Jinak se samozřejmě najdou pozitivní i negativní 

názory na některé články. Ale nejde o nic závažného. Většinou to chodí přes email, jsou 

to spíše připomínky ke konkrétním článkům. Jako pozitivní považuji spolupráci 

s panem Radimem Jaroškem, redaktorem časopisu Poodří, který má k Odersku vřelý 

vztah. Spolupracujeme na některých článcích a některé si i vyměňujeme. 
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Otázka č. 4: Na okolní města vydávající radniční listy máte zdaleka největší obsah. 

Víte o tom? 

Odpověď: Víme o tom, že čtyřicet stran je hodně na malý městský měsíčník. Ale my 

se snažíme zveřejňovat poutavou zajímavou formou doplněnou o zajímavé články, 

rozhovory a fotoreportáže. Nejde nám jen o suché informování. V Odrách jsou dvě 

základní školy, mateřská škola se střemi odděleními, dvě střední školy a základní 

umělecká škola a KSVČ  Juventus. Všechny školy mají zajímavé aktivity a chtějí 

se pochlubit s úspěchy svých žáků. Nepravidelnou součástí je příloha Vlastivědné listy, 

kde ve spolupráci s Historickovlastivědným spolkem tiskneme čtyř až osmi stránkový 

článek týkající se zajímavostí z historie města nebo tipy na výlet. Město Odry má sedm 

místních částí, jejichž osadní výbory přispívají také o dění v obci. Máme tady sportovní 

kluby. Takže každému dáváme prostor přispět.  

 

Otázka č. 5: Jaká větší změna proběhla ve vydávání za posledních deset let? 

Odpověď: Zpravodaj nejdříve vycházel jako podnikový zpravodaj firmy Optimit. Bylo 

to někdy v osmdesátých letech minulého století, bohužel přesné roky se mi 

už nepodařilo zjistit. Pak se z něj stal městský zpravodaj. Zprvu šlo o brožuru 

na recyklovaném papíře ve formátu A5, pak se zvětšil formát na A4 a v roce 2012 jsme 

se rozhodli pro změnu papíru na lesklý křídový a tisk 8 stran barevně.  

 

Otázka č. 6: Jak už jste zmínila, tak jste začali dávat zpravodaj také na internetové 

stránky města. Od kdy ho tam dáváte? 

Odpověď: Hlavním důvodem proč jsme se k tomu vůbec rozhodli, byl pokrok 

v počítačových technologiích. Byli jsme dříve omezeni velikostí souboru vloženého 

na web. S pokrokem vytváření PDF a zvýšení kapacity webu se nám otevřela 

tato možnost zpřístupnění zpravodaje. Bylo to v červnu v roce 2009, kdy jsme začali 

dávat jednotlivá čísla pravidelně. V současnosti, když je chvíli čas, tak se snažíme dát 

dohromady materiály i z archivních čísel, většinou k této práci využíváme studenty 

na praxi. Ohlasy na to máme pozitivní, dokonce se nám někdy ozvou občané, kteří 

se nemohou dočkat, kdy to tam bude, a urgují zveřejnění. Letos jsme našli i možnost 

jak zveřejnit zpravodaj online tak, aby jeho prohlížení nemuselo předcházet stahování. 

Máme dokonce ohlasy i ze zahraniční, kde zpravodaj sledují bývalí občané města. 
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Otázka č. 7: Plánujete nějakou větší změnu v dohledné době? 

Odpověď: V tomto roce plánujeme zavedení celobarevného tisku a změnu grafiky. 

 

Otázka č. 8: Kdo všechno do zpravodaje přispívá? 

Odpověď: Informace z radnice jsou na prvním místě, mají přednost. Školy jsou 

omezeny na jednu stranu každá. Ostatní obsah přizpůsobujeme každý měsíc. Nemáme 

oficiální redakční radu. Schází se nás skupina ve složení redaktor, vedoucí odboru 

kultury a školství, vedoucí odboru kanceláře starosty, zástupce rady města, zástupce 

HV spolku a pracovnice městského informačního centra. Jde spíše o konstruktivní 

schůzku o obsahu, navrhují se články, které by se měly zveřejnit z pozice města 

a volnočasových aktivit. Jinak informace z radnice vyplňují odbory městského úřadu 

v Odrách a velitel městské policie. Z oblasti sociální přispívá Asociace rodičů a přátel 

postižených dětí Zvoneček. Dále přispívají školy, zájmové organizace, osadní výbory, 

kulturní organizace Dělnický dům a občané, kteří se chtějí podělit o něco zajímavého.  

 

Otázka č. 9: Snažili jste se něco prosadit a neprošlo vám to? 

Odpověď: Zatím jsme se na všem domluvili. Samozřejmě byly tady také úvahy typu, 

rozdávat časopis zdarma. Víme, že to tak některá města dělají. My jsme měli obavu 

z toho, jak už jsem zmínila na začátku, že by výtisky končily v popelnicích a válely 

se na ulicích. Distribuujeme zpravodaj přes informační centrum, recepci MěÚ a vozíme 

jej na prodej do místních prodejen potravin a trafik, například samoobsluhy Hruška 

v Odrách a Loučkách, trafika na náměstí, autobusovém nádraží a Pod lesem, kiosek 

v nemocnici. V místních částech prodej zajišťují místní obchody nebo osadní výbory. 

Snažíme se, aby byl zpravodaj dostupný všem, a nemyslíme si, že je k tomu potřeba 

rozdávat ho zdarma do každé schránky.  

 

Otázka č. 10: Myslíte si, že moderní doba a hlavně moderní technologie nějak 

citelně poznamenaly vydávání tohoto radničního listu? 

Odpověď: Ano, vývoj ovlivnil zveřejňování elektronické verze. Dále se zjednodušila 

práce posíláním příspěvků přes email. Dříve lidé nosili příspěvky rukou napsané 

na papíře a bylo nutné je přepisovat. Dokud byl zpravodaj černobílý, sázel se ve Wordu. 

S nástupem barevného tisku jsme byli donuceni naučit se pracovat s grafickými 

programy. V současnosti sazbu dělám v programu Adobe Indesign. 
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Příloha č. 6: Rozhovor Studénka 

 

Otázka č. 1: Proč město zpravodaj vydává? 

Odpověď: Já tedy nevím, zda město má nějaký důvod. Pravděpodobně ano. Zpravodaj 

se tady vydává už strašně dlouho. My jsme se tady nastěhovali v roce 1987 

a už existovalo něco takového jako zpravodaj. Tehdy byl distribuován do všech 

domácností, později se od toho z finančních důvodů ustoupilo, takže určitě se vydával 

i předtím, ale já vám můžu říct jen od roku 1987, protože my jsme tady od roku 1987. 

Takže to se určitě vydával. My máme sepsané takové zásady ve vztahu mezi 

příspěvkovými organizacemi a mimo jiné v těch zásadách pro příspěvkovou organizaci 

sport a kultura jsou upravena i pravidla pro vydávání toho zpravodaje. Já jsem vám 

je i vytiskla, takže tam je právě napsáno, za jakým účelem je právě ten zpravodaj 

vydáván. Seznamování s informacemi různými o městě, o kultuře, o sportu, 

o politickém dění ve městě, nikoli jako v rámci politických stran, k čemu by ten 

zpravodaj měl sloužit. 

 

Otázka č. 2: Kolik každý měsíčník město stojí? 

Odpověď:  Ptala jsem se na to. Vydáváme v současné době šest set padesát kusů 

a zhruba to vyjde plus mínus 9 000 Kč. Přičemž je tam nějaká ta návratnost tam určitě 

je, my ho máme zpoplatněný, v současné době stojí 5 Kč. Když jsme se sem 

nastěhovali, někdy v tom roce 1987, tak byl zadarmo, potom stál 3 Kč a v současné 

době je to těch 5 Kč. Inzerce z toho zaplatí taky, to jsem se ptala, nějakých 15 – 20 % 

nákladů. Víc to být ani nemůže, protože to se dočtete i v těch zásadách, že tam to máme 

ošetřeno, kolik to může maximálně být. Prodává se na různých místech ve městě, 

asi si ho pár lidí koupí. Vím, že holky na informačním centru ho taky prodávají, takže 

asi ano. Ale že by po něm vyloženě byla poptávka nebo že by nám chyběly výtisky, 

to teda nemůžu říct v žádném případě. Předplatné jako takové tady nevedeme. My ten 

časopis musíme samozřejmě distribuovat na příslušná místa, podle zákonů, to je tam 

uvedeno i v těch zásadách, ale samozřejmě se posílá, protože ho tam někdo ukládá nebo 

tak, jak teď kolega odešel s těmi časopisy, tak nám tady chodí zpravodaje z celého 

okolí, z celého Novojičínska. A předpokládám, že stejně tak i my posíláme ten náš 

Zpravodaj okolním obcím. To je jen pro potřeby města. S tím, že vedoucí mají 

za povinnost to číst a někdo to čte i z vlastní iniciativy. Takže my se můžeme podívat, 
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i o čem píší jiná města, co se tam děje, a potom eventuelně aplikovat tady v nějaké 

záležitosti.  

 

Otázka č. 3: Zaznamenáváte nějaké zpětné vazby od těch čtenářů? 

Odpověď: Hlavně reagují na to, co je tam špatně. Kde se udělala chyba a co je špatně. 

Ale vzhledem k tomu, že ta příspěvková organizace zajišťuje úplně všechno, 

od shromažďování těch příspěvků, po sestavení toho zpravodaje, včetně vydání, 

tak myslím si, že oni, pokud už mají nějakou špatnou reakci, tak se to dozví tam. 

My tady na městě, jen když je tam opravdu jen něco špatně, když se jim podaří třeba 

kapitální kousek, že dají jiný začátek divadelního představení a podobně. 

To se eventuelně dozvíme i my tady, ale jinak si myslím, že se obracejí přímo na ně.  

 

Otázka č. 4: Jaká větší změna proběhla v posledních deseti letech ve vydávání 

zpravodaje? 

Odpověď:  Po té vizuální stránce tam změny proběhly. Ta se mění poslední dobou 

každý rok, protože každý rok oni zkoušejí něco nového a vymýšlejí něco nového. 

Teď už dali i kvalitnější papír, takže čím byla větší ta finanční náročnost, tak tím méně 

se vydávalo zpravodaje a snažíme se to vylepšit aspoň tím, že je tam kvalitní papír. 

Jinak ten vzhled se mění opravdu neustále. My jsme za posledních sedm roků vystřídali 

tři vedoucí organizace příspěvkové a každý přišel s něčím jiným, takže ano, ta inovace 

byla. Ale jinak samozřejmě i vedení města má zájem na tom, aby ten zpravodaj vypadal, 

takže se snažíme nějakým způsobem komunikovat s vydavatelem a naší příspěvkovou 

a nějak to dát společně dohromady.  

 

Otázka č. 5: Od kdy se začaly dávat Zpravodaje na internetové stránky města? 

Odpověď: Zpravodaje na web se dávají od roku 2006, to vím úplně přesně, kolega 

se na to musel taky podívat. Nevěděl, říkal 2007 nebo 2008, potom jsme zjistili, 

že už od roku 2006. Byly na to nějaké ohlasy a hlavně co jsem si tak zase zjistila, 

tak to bylo od těch, co nemají rádi papírovou podobu. To jsou převážně ekologicky 

smýšlející občané. Dokonce ani zájem o inzerci se tady neprojevil, že by kalkulovali, 

že teď k tomu bude mít přístup více lidí, tak by se jim to mohlo vyplatit. On ten zájem 

o inzerci se projevuje jinými věcmi, ať už ohledně Vánoc je to větší, potom zase začátek 

roku a letní měsíce jsou slabší. Je to různé, ale tady v návaznosti na to se to nijak 

neprojevilo. A taky ony ty zpravodaje města mají skoro stejnou strukturu, tam je to spíš 
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o tom, že se informuje o tom, jestli jsou poplatky nebo nejsou poplatky. Jestli teď 

je takové nebo makové nařízení, co se má nebo nemá dělat. Kdy je svoz odpadu, kdy 

je svoz stromků a mezi to mají za povinnost všichni ti, kteří dostávají od města peníze 

formou veřejné finanční podpory, tak informovat o těch akcích, které probíhají, takže 

to je jakoby další bod. Články z města, od příspěvkových organizací a od žadatelů 

o veřejnou finanční podporu. Mnohdy jsou to samozřejmě i školy, takže tak. Mnozí mají 

za povinnost ve smlouvě napsat o té akci a informovat veřejnost o tom, co proběhlo. 

Ale jinak jsem tam samozřejmě viděla i články, normálně od občanů. Pokud tam není 

nic, co by bylo vyloženě veřejně napadající, vulgární nebo tak něco, tak se uveřejní asi 

si myslím, že všechno, že není problém. Celkem to nemá moc vliv na počet stran, 

protože to, jestli tam jedna přibude nebo ubude, je problém toho vydavatele, o kolik 

by to vyšlo dráž nebo co by byl ochoten tolerovat. Stabilně se sice udržuje počet 

stránek, jaký je, ale nemyslím si, že by to bez těch občasných výkyvů nešlo.  

 

Otázka č. 6: Uvažovali jste o možnosti opět vydávat zpravodaj zadarmo? 

Odpověď: Uvažovali jsme o tom, rovnou několikrát. Dokonce kolega i našel, 

že se předkládal i radě tady tenhle ten záměr, ale ono to není z nejlevnějších, takže 

zatím to zůstává při tom, že je prodej zpoplatněn.  

 

Otázka č. 7: Zaměstnáváte vy nebo ta příspěvková organizace nějakého 

profesionálního žurnalistu? A kdo všechno do zpravodaje přispívá? 

Odpověď: Ne bohužel, chtěli bychom, ale není. Takže ty články z města, všechno píši 

zaměstnanci. Buď co je aktuální nebo se semotam musí najít něco, co by tam publikovat 

šlo. Takže ano píší to zaměstnanci a ani příspěvková organizace nemá vyloženě 

profesionálního žurnalistu, takže i tam to jsou nadšenci pro tento obor, a kdo není 

nadšenec, tak to stejně musí napsat podle smlouvy. Není to ovšem celé jen o článcích 

z radnice, ale přispívají tam také ostatní. Většinou ředitelé škol nebo vedoucí nějakého 

zájmového kroužku či organizace. Napsat nějaký článek, aby se o nich vědělo a slyšelo 

a každý měl aspoň trochu povědomí, že tady vůbec něco takového je a jakým způsobem 

to také funguje. Inzerci si píšou také sami inzerenti, tam nevím, zda jsou to přímo jejich 

výtvory nebo je to výplod nějaké marketingové agentury. No a prostě kdo má chuť 

se s námi o něco zajímavého podělit, tak má možnost. Ale jako pravidelní by se dali 

označit pouze lidi spjatí s fungováním radnice a inzerenti. 
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Otázka č. 8: Je nějaká větší změna, kterou se tady někdo snažil prosazovat za 

poslední dobu, která neprošla? Popřípadě jaká? 

Odpověď: Myslím, že ne, tady projde všechno.  
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Příloha č. 7: Rozhovor Štramberk 

 

Otázka č. 1: Proč město Štramberské novinky vydává? 

Odpověď: Podle položené otázky soudím, že už jste zjistila, že u nás nemáme radniční 

list pod v mnoha městech tolik oblíbeným jménem zpravodaj. Sice takto nazvaný 

časopis jsme také vydávali, ale byl to poněkud jiný druh periodika, než kterým se v této 

práci, jak jste mi vysvětlila, zabýváte. Takže ano, správně, my vydáváme jako radniční 

listy časopis se jménem Štramberské novinky. A proč je vydáváme? Je to naše 

povinnost. Povinnost vůči občanům. Chceme naše občany informovat o všem, 

co se ve městě děje, ať z oblasti takzvaných povinných informací, až po pozvánky 

na kulturní akce. Není to až tak daleko, kdy budou na řadě volby, a to jsou přesně 

ty důvody, proč se novinky vydávají. Kde jinde by se občané měli informovat, než 

na radnici, a jak jinak by jim to měla radnice říct, než pravidelně v psané formě. Vydává 

je tedy pro občany. 

 

Otázka č. 2: Kolik každý měsíčník město stojí?  

Odpověď: No asi bych začala tím, že měsíčně vydáme zhruba tisíc pět set sedmdesát 

kusů novinek. Je to tolik, aby se na všechny dostalo. No a vyjde nás to zhruba asi 

na 18 000 Kč. Jsou to peníze, které jsou na to každý měsíc vyčleněny, takže to nebolí. 

Ano, když si to spočítáte za rok, kolik to vyjde, anebo ještě za delší dobu, tak 

je to suma, kterou by mnoho lidí dokázala využít všelijak. Ale na to se tak nelze dívat. 

Možná proto tady máme léta nastavená pravidla, a tak to prostě je. Nikdo do toho moc 

nezasahuje, skoro jako by se báli píchnout do takového malého vosího hnízda. Inzerce 

nám sice také něco vrátí, ale je to minimum, nějakých 10 – 15 %, víc to nebývá. Ano 

mohli bychom časopis prodávat, jak to mají v některých městech okolo, ale je to asi 

stejné jako se vším, nikomu se do toho moc nechce zasahovat. Vždyť teď to funguje 

a funguje to asi dobře, svou úlohu to plní, tak proč se vrtat v něčem, co je prostě 

v pohodě. Vy byste vrtala třeba do myčky, když by vám fungovala, tak jak má, a neměla 

byste s ní nějaký větší problém? 

 

Otázka č. 3: Zaznamenáváte nějaké zpětné vazby od čtenářů? 

Odpověď: Nedá se říct, že by nám denně někdo psal, jak je spokojený nebo 

co ho v novinkách zaujalo. Ale ohlasy tady jsou. Většinou pozitivní. Ať už nám chce 

někdo poděkovat, že jsme otiskli pěkný článek k nějakému svátku nebo nás pochválí, 
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že jsme vystihli problémy, které doprovázejí opravy komunikace a že doufají, 

že už to bude brzy v pořádku. Ovšem občas se k nám dostanou také negativní emoce. 

Ale to najdete snad všude. Nikdy se nezavděčíte všem a obzvlášť, když lidem před 

jejich očima nakládáte svým způsobem s jejich penězi a oni se mají možnost jen dívat, 

kam ty peníze jdou, aniž by měli vždy dostatečný pocit, že do toho mohou nějak 

zasáhnout. Bývá to ve vlnách. Tedy spíše takové vlnky, žádná bouře, jen tak občas 

sem tam někdo napíše. Většinou na e-mailovou adresu, kterou najdou na internetových 

stránkách města. Ale rozhodně není nic výjimečného, když nám přijde dopis klasickou 

poštou, psaný rukou. Ne vždy je snadné to přečíst, ale možná paradoxně tomu věnujeme 

více času, než když to prostě jen tak vezmete a přečtete. 

 

Otázka č. 4: Jaká větší změna proběhla v posledních deseti letech ve vydávání 

novinek? 

Odpověď: Bylo jich dost. Nebyly možná vždy markantní a viditelné hned na první 

pohled, ale jinak jsme rozhodně neusnuli na vavřínech a snažíme se v rámci možností 

využívat novinky ve světě tisku. Více méně spolu s tím, když se vytvořily internetové 

stránky města Štramberk, tak se chtělo, aby tam byly vyvěšeny také Štramberské 

novinky. Máme tam vyvěšeny také stará čísla Štramberského zpravodaje, hned vedle. 

Ale přímo ve vydávání. Rozšířili jsme rozsah, to je celkem markantní, vlastně jsme 

ho zdvojnásobili. Pokud jde o ostatní věci, tak probíhá nějaká grafická úprava z různých 

směrů, snažíme se ho udělat barevnější, aby byl přitažlivější, papír už je také o něco 

kvalitnější. Je to spíš o technologiích, jak se co teď dělá, je to snazší a vypadá to lépe. 

V tomhle ty změny jsou nejvíce poznat. 

 

Otázka č. 5: Dočetla jsem se, že rozdáváte Štramberské novinky zdarma, ale pouze 

těmi, kteří tady bydlí. Ostatní musí za tento časopis platit. A jak to v praxi 

praktikujete?  

Odpověď: Je to přesně, jak to říkáte, a v praxi je to velmi snadné. Novinky dostane 

každý do své schránky. Děláme to tak, že dáváme prostě do každé schránky. Když 

je dům a v něm jedna schránka, ale žijí tam dvě domácnosti, stačí na radnici nahlásit, 

že by chtěli dostávat časopisy dva a není problém. Také není problém, když přijdete 

a řeknete, že jste tento měsíc zpravodaj nedostali, tak vám ho samozřejmě dáme. 

Jen si to zaevidujeme, abychom věděli a případně si to pak s distributorem vyjasnili. 

Ale ostatní občané za něj prostě zaplatí 5 Kč. Kdo tady nebydlí, tak na něj ze svých 
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peněz nepřispěl, když to řeknu úplně surově, tak proč by měl mít stejnou výhodu, 

kdo tady žije a svým způsobem se podílí na financování našeho periodika. A když, 

tak má novinky volně ke stažení na našich stránkách, už od roku 2012. 

 

Otázka č. 6: Byla tady za poslední dobu prosazována nějaká změna, která 

neprošla? 

Odpověď: Nevím o tom. Každý je rád, že časopis funguje. Návrh na nějaké razantní 

nepromyšlené změny tady pokud vím tak nebyl, takže asi mohu říct jen to, že se tady 

v tomto ohledu nic nedělo. 

 

Otázka č. 7: Kdo všechno do Štramberských novinek přispívá? 

Odpověď: Můžou prakticky všichni. Ale pokud jde o to, kdo opravdu přispívá, tak jsou 

to povětšinou lidi z radnice. Dává to logiku, vždyť o městě ví nejvíce nebo by aspoň 

měli vědět, a tím pádem mají občanům nejvíce co říci. Přispívají nám tady svými články 

také školy a jiné organizace, které mají co říct a informovat o tom, co nového se u nich 

za poslední měsíc stalo a co nového se tam pro změnu zase chystá. Hodně zpráv je také 

z oblasti kultury, to nám dodávají buď přímo z kulturních center, nebo také přímo 

z odboru kultury, takže je to také radnice. Jak už jsem zmínila, tak tam mají prostor také 

inzerenti a jak jinak než všichni občané. Ti však do novinek přispívají opravdu 

jen sporadicky. Ani bych nedokázala takto napřímo říct, kdy to bylo naposled.  

 

Otázka č. 8: Myslíte si, že moderní doba a hlavně moderní technologie nějak 

citelně poznamenaly vydávání tohoto radničního listu? 

Odpověď: Tomu se dnes asi nevyhne nikdo. Každý musí nějak fungovat jako 

samostatná osoba, kdy už se bez nových technologií a přístrojů neobejde. A u vydávání 

časopisu tomu není jinak, ba právě naopak, je potřeba toto všechno vstřebávat mnohem 

rychleji a více. Takže určitě je to poznamenalo v mnoha směrech a rozhodně to ještě 

není u konce. To hlavní zcela jistě ještě přijde. 
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Příloha č. 8: Dotazník  
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