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Abstrakt 
Cílem práce je analýza a zhodnocení komunikačních aktivit města Plzně, resp. 

obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, které se vztahují k přípravě a realizaci 

projektu “Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015”. V rámci práce byla vymezena 

dvě sledovaná období. Prvním je období kandidatury, tj. období od září 2007, kdy 

Zastupitelstvo města Plzně odsouhlasilo záměr, že se Plzeň bude ucházet o titul EHMK 

2015 do vyhlášení výsledků soutěže v září 2010. Druhým je období od vítězství Plzně 

v soutěži do současnosti tj. do konce měsíce dubna 2015. Práce se zaměřuje především 

na komunikaci projektu směrem k obyvatelům města Plzně a plzeňského regionu. 

Nejprve je v práci popsán teoretický koncept městského marketingu. Dále se práce 

zaměřuje na analýzu základních rozvojových dokumentů města, které úzce souvisí 

s projektem EHMK. V další části je představen historický vývoj projektu a proces 

výběru měst a nastíněny okolnosti přípravy projektu a následné kandidatury a uvedeny 

základní vize a cíle, které byly předloženy v přihlášce do soutěže. Poté se práce zabývá 

analýzou komunikační kampaně a propagací projektu v době kandidatury a 

komunikačním aktivitám a používaným komunikačním nástrojům v době po vítězství 

města v soutěži do současnosti. Za účelem zjištění úspěšnosti komunikačních aktivit byl 

proveden vlastní výzkum mezi obyvateli města Plzně a Plzeňského kraje. Na základě 

analýzy komunikačních aktivit ve vymezených úsecích a na základě výsledků výzkumu 

byla navržena závěrečná doporučení. 

 

Abstract 
The aim of this thesis is to analyse and evaluate the communication strategy of 

Pilsen city, respectively to analyse the non-profit corporation Pilsen 2015, which relates 

to the preparation and implementation of the project "Pilsen - European Capital of 

Culture 2015". Framework of my thesis has been defined by two reference periods. The 



 

first one is the candidacy period, which starts from September 2007 (when the City 

Council approved the intention that Pilsen city would compete for the title of European 

Capital of Culture 2015), until the publication of the results in September 2010. The 

second period has started with Pilsen victory in the competition and lasts until now 

(until the end of the month April 2015). The main focus of the work is based on the 

communication towards the inhabitants of the city of Pilsen and the region. Firstly a 

theoretical concept of city marketing is described. The thesis focuses on the analysis of 

the basic documents of the city development, which are closely related to the EHMK.  

The next section presents a historical development of the project and the process for 

selecting the cities as well as the circumstances of the project preparation and 

subsequent candidacy and the basic vision and goals in the application for the 

competition. Then the thesis analyses the communication campaign and promotion of 

the project at the time of candidacy and communication activities and tools used in the 

time after the victory. In order to determine the success of communication activities, 

own research was carried out among residents of Pilsen and the Pilsen region. Based on 

the final analysis of communication activities and the results of the research, final 

recommendations have been proposed. 
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Úvod 

Téma diplomové práce se týká komunikace projektu Plzeň - Evropské hlavní 

město kultury 2015 („EHMK 2015“). Projekt EHMK je svým rozsahem i dopadem 

největší kulturní projekt, se kterým se město Plzeň i Plzeňský kraj dosud setkal. Projekt 

jako takový je svou velikostí a ambicemi ojedinělý i v českém kontextu, kde zatím 

chybí větší povědomí o jeho významu a přínosech. 

 

Cílem předkládané diplomové práce je analýza a zhodnocení komunikačních 

aktivit města Plzně, resp. obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, které se vztahují 

k přípravě a realizaci projektu “Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015”. V rámci 

práce byla vymezena dvě sledovaná období. Prvním je období kandidatury, tj. období 

od září 2007, kdy Zastupitelstvo města Plzně odsouhlasilo záměr, že se Plzeň bude 

ucházet o titul EHMK 2015 do vyhlášení výsledků soutěže v září 2010. Druhým je 

období od vítězství Plzně v soutěži do současnosti tj. do konce měsíce dubna 2015. 

Práce se zaměřuje na analýzu komunikace směrem k veřejnosti, a to zejména k místním 

obyvatelům a obyvatelům Plzeňského kraje. Jsem si přitom vědoma i dalších souvislostí 

a toho, že by každá kapitola mohla vydat na samostatnou práci. 

 

V diplomové práci je nejprve popsán teoretický koncept městského marketingu, 

který poskytuje základní rámec pro tvorbu konkrétních plánů v oblasti komunikace 

města. Vymezen je samotný pojem marketing, pak se kapitola věnuje tomu, co města 

motivuje k aplikaci městského marketingu, jaká jsou jeho specifika a cíle při aplikaci do 

prostředí měst. Zaměřuje se také na marketingový mix a jeho komunikační nástroje, 

které jsou v souvislosti s městským marketingem používány a které využívalo město 

Plzeň při svých komunikačních a marketingových aktivitách.  

 

V další části jsou popsány základní charakteristiky města a oblast cestovního 

ruchu, která je jednou z prioritních oblastí v několika strategických dokumentech města 

Plzně. Součástí je stručná charakteristika kulturních institucí, především příspěvkových 

organizací města Plzně a Plzeňského kraje, které svým přímým zapojením do projektu 

hrají při naplňování kulturního programu významnou roli. Tato část se dále zabývá 

analýzou dvou rozvojových strategických dokumentů města, které jsou s kandidaturou a 
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projektem EHMK úzce provázány. Jde o Program rozvoje města Plzně a Program 

rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 – 2019. 

 

Poté je představen projekt Evropské hlavní město kultury. Tato část stručně 

shrnuje historický vývoj projektu a vysvětluje proces výběru měst včetně kritérií, podle 

kterých jsou kandidátská města vybírána. Jsou zde nastíněny okolnosti přípravy 

projektu a následné kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury a 

představeny základní vize a cíle, které byly předloženy výběrové komisi v přihlášce do 

soutěže a na jejichž základě byl městu titul EHMK 2015 v roce 2011 oficiálně udělen. 

Pozornost je věnována také infrastrukturním projektům, které byly součástí přihlášky. 

 

Součástí přihlášky byla také komunikační strategie, která představuje základní 

rámec pro komunikační aktivity města v době kandidatury. V práci jsou proto popsány 

cílové segmenty veřejnosti, na které se chtěla společnost Plzeň 2015 zaměřit a 

komunikační nástroje, které používala k informování a zapojení veřejnosti. Dále je 

pozornost věnována komunikační kampani a propagaci projektu v době kandidatury a 

komunikačním aktivitám a používaným komunikačním nástrojům v době po vítězství 

Plzně v soutěži do současnosti. Zmíněna je také role dalších subjektů, se kterými 

společnost Plzeň na přípravě a realizaci projektu spolupracuje.  

 

Důležitou část práce představuje vlastní průzkum mezi obyvateli města Plzně a 

Plzeňského kraje, který slouží jako jeden ze zdrojů hodnocení efektivnosti komunikační 

a marketingové kampaně projektu a poskytuje poznatky o informovanosti obyvatel o 

projektu a o podpoře projektu ze strany veřejnosti. Nejdříve je popsána metodologie, ze 

které výzkum vychází, poté jsou jeho výsledky pomocí čísel a grafů interpretovány a 

také zhodnoceny a na závěr je uvedeno několik doporučení týkající se oblasti 

komunikace. 

 

Základní informace o projektu poskytla přihláška města Plzně do prvního a 

druhého kola soutěže. Informace pro teoretickou část práce byly především čerpány 

z odborných knih a  zahraničních studií a článků, které se zabývají městským a 

regionálním marketingem či city brandingem. Dalšími zdroji informací byly základní 

strategické a koncepční dokumenty města Plzně z oblasti dlouhodobého rozvoje města, 

kultury a cestovního ruchu. Velmi cenným zdrojem informací byly především usnesení 
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Rady a Zastupitelstva města Plzně, výroční zprávy a tiskové zprávy společnosti Plzeň 

2015 a komunikace s některými členy projektového týmu. 
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1. Městský marketing  
Postupným rozvíjením původních marketingových principů a jejich přenášením 

do zcela odlišných podmínek měst a obcí se marketing začal čím dál tím více 

prosazovat v řízení měst a postupem času se stal běžnou součástí jejich strategie. Tato 

transformace vedla ke vzniku nového integrovaného a komplexního přístupu k řešení 

problémů měst – městskému marketingu, který se během posledních desetiletí etabloval 

jako specifická aplikační oblast marketingu.1 

 

Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s teoretickým konceptem městského 

marketingu, který poskytuje základní rámec pro tvorbu konkrétních plánů v oblasti 

komunikace města. Nejdříve bude nutné vymezit samotný pojem marketing, se kterým 

budu dále pracovat, a nastínit skutečnosti, které považuji za důležité pro porozumění 

tomu, co motivuje města k aplikaci městského marketingu. Zdůrazněna je zde role 

kultury, která je stále častěji vnímána jako nástroj konkurenceschopnosti a rozvoje 

současných měst. Kapitola se bude věnovat také marketingovému mixu a jeho 

nástrojům a trendům (city branding), které jsou v souvislosti s městským marketingem 

používány a budou v analytické části práce zhodnoceny. 

 

 

1.1 Definice a charakteristika marketingu 

Pojem marketing byl poprvé zařazený do encyklopedických slovníků i do 

ekonomických pojmů v 60. letech 20. století2, ačkoliv ho lidé dokázali intuitivně 

používat v souvislosti s uvědoměním si významu slova produkt jako výsledek lidské 

činnosti a slova výměna již dávno předtím.3 Podoba konceptu marketingu a přístupy k 

němu se v jeho historickém vývoji měnily a v současné době se v odborné literatuře 

můžeme setkat s celou řadou výkladů, které se marketingem z různých úhlů pohledů 

zabývají.  

 

                                                
1 Někteří autoři, např. Mayer, mluví o městském marketingu jako relativně nové samostatné dílčí disciplíně 
2 PAULIČKOVÁ, Renáta. Teoretické otázky regionálneho a mestského marketingu. 1.vyd. Plzeň: 
Západočeská univerzita, 2005. 124 s. Str. 7. 

3 Tamtéž. Str. 7. 
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Jako všeobecně uznávanou definici marketingu můžeme použít tu, kterou nabízí 

Americká marketingová společnost (American Marketing Association), která definuje 

marketing jako „proces plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a 

distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny 

uspokojující potřeby jedinců”.4 Podobně na marketing nahlíží Philip Kotler, v současné 

době pravděpodobně nejuznávanější teoretik marketingu, který uvažuje o marketingu 

nejen jako o nástroji ve smyslu již zastaralého pojetí, které sloužilo k uskutečnění 

prodeje, tedy „přesvědčit a prodat”, ale ve smyslu novém, kdy se marketing snaží o 

porozumění a uspokojení potřeb zákazníků.5  

 

Marketing tedy již není synonymem pro prodej. Reklamu a prodej začleňuje 

Philip Kotler a Gary Armstrong pouze do souboru marketingových nástrojů 

(marketingový mix, podrobněji viz podkapitola 1.4), které ovlivňují příslušný trh.6 

Přičemž ten chápe jako určitý prostor, kde potenciální kupující daného produktu sdílejí 

potřeby či přání a vstupují do aktu směny, aby získali to, po čem touží.7 Philip Kotler a 

Gary Armstrong ve své knize Marketing z roku 1994, s ohledem na nový přístup, 

definují marketing jako „společenský a řídicí proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných 

hodnot”.8  

 

Tato definice nahlíží na téma především prizmatem ekonomické vědy nebo 

teorie podniku9, avšak marketing představuje soubor různých aktivit a nástrojů, které 

jsou aplikovatelné nejen na podnikatelskou sféru, resp. hmotné výrobky, ale používá se 

také v nekomerční sféře, která se zaměřuje na jiný typ produktů.10  

 

1.2 Podmínky vzniku městského marketingu 

Aktivity vedoucí k zviditelňování jednotlivých měst a regionů anebo k přilákání 

zákazníků se používaly dříve, než byly nazvány marketingem. Pokud však budeme za 

                                                
4 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění : Art marketing v praxi. 1.vyd. Praha : Grada, 
2008. 284 s. Str. 43. 

5 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada, 2004. 855 s. Str. 30. 
6 Tamtéž. Str. 30. 
7 Tamtéž. Str. 41. 
8 Tamtéž. Str. 30. 
9 BAČUVČÍK Radim, Marketing neziskových organizací. Zlín : VeRBuM, 2011. 190 s. Str. 10. 
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počátek městského marketingu považovat až cílevědomou a strategickou aplikaci 

marketingových nástrojů, můžeme za jeho vznik označit 80. – 90. léta 20. století, kdy 

byla zformulována základní pojetí městského marketingu.11  

  

Přibližně od konce 80. let 20. st. musela města, regiony a země čelit 

dramatickým změnám v důsledku zvyšující se intenzity ekonomické globalizace, 

procesů internacionalizace, liberalizace či evropské integrace.12 Někteří autoři (Hall, 

Castells, Beniger) hovoří v souvislosti s globalizací o přechodu od průmyslové 

společnosti k informační společnosti nebo vstupu do nové informační éry a vidí tento 

fenomén jako významný zlom pro rozvoj měst.13  

 

Deindustrializace hlavních průmyslových odvětví (jako důsledek globalizace) 

způsobila krizi mnohých průmyslových měst, která se musela adaptovat na podmínky 

„nové ekonomiky”14 a čelit narůstající národní i mezinárodní konkurenci. Aby města 

udržela anebo zvýšila svoji konkurenceschopnost, byly jejich samosprávy pod tlakem 

nových podmínek nuceny k tomu, aby začaly svá rozhodnutí více přizpůsobovat 

potřebám a přáním cílových skupin a uplatňovat při své správě a řízení podnikatelský 

(marketingový) přístup.15  

 

V souvislosti s hledáním způsobu, jak zvýšit kvalitu života, která má zásadní 

vliv na ekonomický rozvoj měst, se někteří autoři začali zaobírat městským plánováním 

ve vztahu ke kultuře. Autoři Charles Landry a Bianchini Franco rozvinuli myšlenku 

(která vedla ke vzniku konceptu kreativního města, jež je inspirací projektu EHMK), že 

„kulturní zdroje jsou surovým materiálem města a jeho hodnotovou základnou; jeho 

                                                                                                                                          
10 PAULIČKOVÁ, Renáta. Teoretické otázky regionálneho a mestského marketingu. 1.vyd. Plzeň: 
Západočeská univerzita, 2005. 124 s. Str. 7. 

11 JEŽEK, Jiří. Aplikace městského marketingu v praxi: Vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E+M 
Ekonomie a management [online]. 2010. č.4 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: <http://www.ekonomie-
management.cz/download/1331826742_e938/10_jezek.pdf>. Str. 123 – 124. 

12 MARKOVÁ, Blanka, SLACH, Ondřej. Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie 
Černá louka v Ostravě. Sociální studia : časopis katedry FSS MU [online]. 2013, č.4 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z www: 
<http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/Governance_kulturou_tazene_urbanni_regenerace_Blank
a_Markova_Ondrej_Slach.pdf>. Str. 127. 

13 BRAUN, Erik. City Marketing: Towards an Integrated Approach. Erasmus Research Institute of 
Management [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: 
<http://www.euricur.nl/content_assets/Citymarketing.pdf>. Str. 13. 

14 CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly : Příležitost pro novou ekonomiku II. Nové, rozš. a rev. vyd. Praha 
: Institut umění, 2013. 165 s. Str. 130. 

15 JEŽEK, Jiří. Aplikace městského marketingu v praxi: Vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E+M 
Ekonomie a management [online]. 2010. č.4 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: <http://www.ekonomie-
management.cz/download/1331826742_e938/10_jezek.pdf>. Str. 123. 
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majetkem; nahrazujícím uhlí, ocel či zlato”. Kulturní zdroje podle nich určují potenciál 

toho, čím se město může stát, představují kapitál, který může zásadním způsobem 

přispět k životaschopnosti měst.16  

 

Skutečnost, že kultura hraje významnou roli v rozvoji měst a stala se součástí 

jejich politiky, je zřetelná na příkladu zvýšené intenzity soutěže mezi městy o to stát se 

Evropským hlavním městem kultury nebo na příkladu transformace zanedbaných 

průmyslových oblastí měst do oblastí centra kultury a zábavy jako hlavní způsob 

regenerace a prostředek revitalizace pro místní ekonomiku.17 Jedním z hlavních důvodů 

těchto aktivit, resp. prezentace města prostřednictvím kulturních zařízení a událostí, je 

zlepšení image města a zvýšení jeho konkurenceschopnosti, což je současně jeden s cílů 

městského marketingu.  

 

1.3 Vymezení a specifika městského marketingu 

Města postupně začala stále více používat marketingovou techniku a metody ve 

své administrativě a uplatňovat podnikatelský přístup jako nástroj k řízení rozvoje, 

řešení aktuálních problémů a dosahování plánovaných zájmů a cílů.18 Tento transfer 

marketingových znalostí do prostředí měst ukazuje, že jde o koncept velice variabilní. 

Tato vlastnost marketingu se zároveň projevuje v různorodosti aplikace městského 

marketingu v jednotlivých městech.19  

 

V různých prostředích se proto můžeme setkat ve spojení s marketingem s 

odlišnou terminologií, přičemž každý pojem zdůrazňuje jiný aspekt. Nejčastěji se v 

odborné literatuře setkáváme se slovními spojeními, jako je marketing místa (place 

marketing) a destinační marketing (destination marketing). Destinační marketing se 

používá především v souvislosti s kongresovou politikou a turismem. Marketing místa 

můžeme chápat jako zastřešující pojem pro marketing měst, venkovských měst, 

                                                
16 CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly : Příležitost pro novou ekonomiku II. Nové, rozš. a rev. vyd. Praha 
: Institut umění, 2013. 165 s. Str. 130. 

17 KAVARATZIS, Mihalis. From city marketing to city branding : Towards a theoretical framework for 
developing city brands. Place Branding and Public Diplomacy [online]. 2004, č.1. [cit. 2015-04-15]. 
Dostupné z www: <http://www.palgrave-journals.com/pb/journal/v1/n1/pdf/5990005a.pdfStr.1. 

18 Tamtéž. Str.58. 
19 RUMPEL, Petr. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 1.vyd. Ostrava : Ostravská 
univerzita, 2002. 177 s. Str. 7. 
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regionů, států.20 V práci jsem se rozhodla používat termín městský marketing (city 

marketing), který je vzhledem ke zvolenému tématu nejvhodnější, odkazuje ke 

konkrétnímu zeměpisnému prvku a nezahrnuje jiné typy míst. 

 

 Městský marketing většina autorů považuje za rozšíření oboru marketingu. 

Z této perspektivy je město dalším prostředím pro uplatnění marketingových nástrojů. 

Snahy o rozšíření pojetí tradičního marketingového konceptu na oblast nekomerčního 

sektoru jsou spojeny se jménem již zmiňovaného teoretika Philipa Kotlera, který spolu s 

Alanem Andeasenem v knize Strategic Marekting for Nonprofit Organizations píše, že 

„Marketing je persuasivní společenská aktivita, která přesahuje problém prodeje zubní 

pasty, mýdla nebo oceli“.21 Jiný pohled ilustruje Seppo Rainisto, podle něhož městský 

marketing vychází z disciplín, které tradičně zkoumají města, regiony, místa a oblasti, 

jako je městská a regionální geografie, sociální geografie, kulturní studia. Z tohoto úhlu 

pohledu si města začala marketing osvojovat v důsledku globálních a lokálních změn 

(např. výše uvedená deindustrializace).22 

 

Zaměření a aktivity městského marketingu prioritně vycházejí z existujících 

slabých stránek (nedostatků, negativ), které mají být odstraněny, anebo ze silných 

stránek, které mají být prezentovány ve vnějším prostředí.23 Městský marketing 

znamená uplatnění marketingové koncepce v podmínkách města, přičemž město chápe 

jako celek. V centru tedy stojí město, jehož aktivity mají směřovat ke všem cílovým 

skupinám a zúčastněným stranám, berou v úvahu sociální odpovědnost a mají vysokou 

úroveň integrity a komplexnosti.24 Úkolem je tedy integrovat všechny zájmové skupiny 

ve městě, aktérem městského marketingu nejsou pouze jednotlivci, ale také různé 

organizace, instituce veřejného a soukromého sektoru, sdružení a komunity.25  

 

                                                
20 BRAUN, Erik. City Marketing: Towards an Integrated Approach. Erasmus Research Institute of 
Management [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: 
<http://www.euricur.nl/content_assets/Citymarketing.pdf>. Str. 30. 

21 BAČUVČÍK Radim, Marketing neziskových organizací. Zlín : VeRBuM, 2011. 190 s. Str. 21. 
22 BRAUN, Erik. City Marketing: Towards an Integrated Approach. Erasmus Research Institute of 
Management [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: 
<http://www.euricur.nl/content_assets/Citymarketing.pdf>. Str. 3. 

23 RUMPEL, Petr. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 1.vyd. Ostrava : Ostravská 
univerzita, 2002. 177 s. Str. 84 - 85. 

24 PAULIČKOVÁ, Renáta. Teoretické otázky regionálneho a mestského marketingu. 1.vyd. Plzeň: 
Západočeská univerzita, 2005. 124 s. Str. 13. 

25 JEŽEK, Jiří. Marketing jako nástroj tvorby a zvyšování konkurenční schopnosti měst : Certifikovaná 
metodika. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, 2011. 37 s. 
Str. 10. 
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Městský marketing má obecný cíl profilovat město vůči jiným městům, poukázat 

na jeho specifika a tato specifika posilovat a prezentovat jako konkurenční výhodu.26 

Tento cíl souvisí hlavně s vytvářením pozitivního image města na veřejnosti a se 

zvyšováním jeho známosti a atraktivity, takové cíle se většinou označují jako externí. 

Velmi důležité jsou také interní cíle, které se zaměřují na místní obyvatele, na jejich 

identifikaci s městem, spokojenost s dostupností a kvalitou veřejných služeb, na 

rozvojové priority města a na rozpočtovou politiku města.27 Zde je důležité zdůraznit, že 

klíčová je zejména spolupráce s obyvateli města, pro úspěch většiny projektů je totiž 

podpora a zapojení místního obyvatelstva nezbytná.  

 

Postoje autorů k teoretické otázce, zda je město v souvislosti s aplikací 

marketingu objektem nebo subjektem, nejsou jednoznačné. V odborné literatuře se 

můžeme setkat s různými pojetími. Město můžeme chápat jako produkt, který je složený 

z dílčích hmotných a nehmotných prvků či jako organizaci nabízející celou řadu 

odlišných produktů anebo jako organizaci/podnik snažící se identifikovat a realizovat 

cíle marketingu.28 V posledních letech se stále častěji setkáváme s pojetím města jako 

značky, které spíše než na poskytování produktů a služeb klade důraz na image a 

známost města.29  

 

V práci bude město chápáno jako specifická forma organizace, která nabízí 

širokou škálu hmotných a nehmotných produktů. Na příklad koncertní vystoupení, 

výstavy, festivaly, městské noviny atd. Součástí města jsou také jeho vlastnosti, identita, 

kultura, obyvatelé, městská samospráva, podnikatelé, image, známost, značka, která je 

sebevyjádřením jeho identity, a další subjekty, které se na jeho vytváření a rozvoji 

podílí. Tento pohled předpokládá možnost přenosu konceptu marketingového řízení 

podniku na řízení rozvoje města a také to, že marketing představuje soubor nástrojů a 

aktivit, které jsou aplikovatelné nejen na podnikatelskou sféru, ale i v prostředí města v 

komunální praxi.  

 

                                                
26 RUMPEL, Petr. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 1.vyd. Ostrava : Ostravská 
univerzita, 2002. 177 s. Str. 45. 

27 JEŽEK, Jiří. Marketing jako nástroj tvorby a zvyšování konkurenční schopnosti měst : Certifikovaná 
metodika. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, 2011. 37 s. 
Str. 9. 

28 JEŽEK, Jiří. Aplikace městského marketingu v praxi: Vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E+M 
Ekonomie a management [online]. 2010. č.4 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: <http://www.ekonomie-
management.cz/download/1331826742_e938/10_jezek.pdf>. Str. 125. 
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Je přitom nutné si uvědomit, že poznatky z podnikového marketingu nelze pouze 

mechanicky přenášet do podmínek měst, protože města mají své specifické vlastnosti, 

kterými se od podniku liší,30 takový přístup by byl proto příliš zjednodušující. Zároveň 

však mají některé podobné vlastnosti. Město se podobně jako podnik snaží o vyvolání 

pozitivních asociací, které podnítí zájem veřejnosti.31 Kromě toho mají 

multidisciplinární kořeny, nehmatatelnou povahu a jsou také komplexní a vyznačují se 

tím, že musí brát v úvahu velké množství zainteresovaných subjektů, které mají různé 

identity.32  

 

Vzhledem k tomu, že v práci budou zkoumány aktivity města, které mají vést 

především k zainteresování místních obyvatel, dále k přilákání turistů a investorů, k 

čemuž slouží pozitivní image, propagace a prezentace, bude město chápáno také ve 

spojení se značkou, v tomto případě jako značkou kulturní destinace (viz kap. 1.6. City 

branding – město jako značka).  

 

Je nutné zdůraznit, že úspěšnou komunikační politiku nelze provádět nahodile či 

pouze intuitivně, ale strategicky ji plánovat a realizovat. Takovému procesu by měl 

předcházet marketingový výzkum, vyhodnocení silných a slabých stránek města a také 

zjištění potřeb a zájmů obyvatel. 

 

1.4 Marketingový mix v prostředí města 

Pojem marketingový mix znamená kombinaci marketingových opatření 

potřebných k dosažení požadované marketingové strategie. Podle Mihalise Kavaratzise 

představuje základní krok v celém marketingovém úsilí.33 Marketingový mix města je 

nejčastěji definován jako soubor taktických nástrojů, kterých může management obce 

                                                                                                                                          
29 Tamtéž. Str. 125. 
30 například jsou města na rozdíl od podniku nemobilní, spojená s územím, nabízí větší množství produktů, 
při rozhodování je nutná pluralita, nesou malé podnikatelské riziko a zahrnují velký počet zákazníků 
rozdílných potřeb a zájmů. JEŽEK, Jiří. Aplikace městského marketingu v praxi: Vývoj, očekávání, realita 
(kritický pohled). E+M Ekonomie a management [online]. 2010. č.4 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: 
<http://www.ekonomie-management.cz/download/1331826742_e938/10_jezek.pdf Str. 124. 

31 BRAUN, Erik. City Marketing: Towards an Integrated Approach. Erasmus Research Institute of 
Management [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: 
<http://www.euricur.nl/content_assets/Citymarketing.pdf>. Str. 2. 

32 SKINER, Heather. The emergence and development of place marketing's confused identity. Journal o 
Marketing Management [online]. 2008, č. 9-10. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1362/026725708X381966?journalCode=rjmm20>. Str. 916. 
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využít k přizpůsobování svého produktu, k jeho odlišení od produktů konkurence, jeho 

ocenění, popřípadě zhodnocení. Další možností využití je přiblížení produktu jeho 

uživatelům a k jeho propagaci. Marketingový mix obce pomáhá při výběru procesů, 

jejichž pomocí se produkt dostává k jednotlivým klientům, uživatelům a příjemcům.34  

 

Marketing měst a obcí se často mylně chápe jen jako možná propagace a 

reklama daného území. Což je velmi zúžený přístup, který nebere v úvahu, jak mohou 

města využít své zdroje a potenciál pro rozvoj svého území a zkvalitnění života 

obyvatel. Pro dosažení a rozvíjení marketingové strategie je třeba vyjít ze čtyř hlavních 

proměnných klasického marketingového mixu komerční sféry, který je známý pod 

označením „čtyři P”, podle počátečních písmen anglických názvů jeho prvků, což jsou 

produkt (product), jeho cena (price), distribuce (place) a propagace (promotion).35  

 

V prostředí měst je tak marketingový mix tvořen produktem města (např. 

festival, repertoár divadla), cenou produktu (např. vstupenka, daně), způsobem, jakým 

je propagován (např. internet, reklama v regionálním tisku) a místem, kde je dostupný 

spotřebiteli (např. sportovní areál, divadlo). Tyto čtyři hlavní proměnné tvoří tzv. 

základní marketingový mix obcí.36  

 

Město je však oproti běžnému zboží složitějším systémem, a proto v jeho 

případě nelze se základním marketingovým mixem operovat tak snadno jako v 

komerční oblasti a použití jeho základních prvků není pro městský útvar úplně 

dostačující. V širších souvislostech marketingu proto Kotler uvažuje i o dalších dvou 

součástích mixu – politické situaci a veřejném mínění.37  

 

K základním prvkům marketingového mixu pak většina autorů v souvislosti s 

městem přidává ještě další prvky – lidé, materiální prostředí a procesy. Jejich snahou je 

zdůraznit podstatné vlastnosti služeb a jejich význam pro marketingovou komunikaci. 

Je však zajímavé zmínit, že např. podle Bačuvčíka jsou tyto snahy nesystematické, což 

                                                                                                                                          
33 KAVARATZIS, Mihalis. From city marketing to city branding : Towards a theoretical framework for 
developing city brands. Place Branding and Public Diplomacy [online]. 2004, č.1. [cit. 2015-04-15]. 
Dostupné z www: <http://www.palgrave-journals.com/pb/journal/v1/n1/pdf/5990005a.pdf>. Str. 61. 

34 JANEČKOVÁ, Lidmila, VAŠTÍKOVÁ Miroslava. Marketing měst a obcí. 1.vyd. Praha : Grada, 1999. 178 
s. Str. 55. 

35 BAČUVČÍK Radim, Marketing neziskových organizací. Zlín : VeRBuM, 2011. 190 s. Str. 13. 
36 HÁLEK, Vítězslav. Marketing obcí. 1.vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 54 s. Str. 43. 
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dokládá tím, že uvedené součásti zahrnuje pod základní čtyři prvky marketingového 

mixu. Prvek lidé považuje za samozřejmou součást produktu, protože kdybychom z 

prvního „P” ve službách vyjmuli položku lidé, téměř nic by z něj nezůstalo. Materiální 

prostředí může být považováno jako součást položky místo nebo propagace. A 

„procesy“ zase mohou být součástí „produktu”, „místa” i „propagace”.38 

 

Bylo již řečeno, že produkt, který město nabízí, je složitý a sestavený z mnoha 

složek, na jeho tvorbě se podílí různé subjekty, a proto je podle několika autorů užitečné 

do rozšířeného marketingového mixu zařadit prvek partnerství, tedy spolupráci všech 

těchto subjektů na společné tvorbě produktu včetně zapojení široké veřejnosti.39  

 

1.4.1 Marketingová komunikace  

Z hlediska zaměření práce je nejvýznamnějším nástrojem marketingového mixu 

marketingová komunikace (promotion). Anglické slovo promotion bylo do češtiny 

překládáno více způsoby, a to slovy propagace, podpora prodeje až k dnešnímu 

překladu souslovím marketingová komunikace.40 Marketingová komunikace 

představuje nástroj, který je speciálně zaměřený na komunikaci zahrnující mnoho 

způsobů a druhů aktivit, avšak bývá někdy mylně chápána zúženě pouze jako propagace 

v podobě reklamy s důrazem na přesvědčování zákazníka.41  

 

Marketingová komunikace používá k informování veřejnosti o svém produktu 

marketingové nástroje, tzv. komunikační mix. Tradičně se jedná o reklamu, jež 

představuje jednosměrnou formu komunikace a nástroj, který prostřednictvím 

hromadných sdělovacích prostředků městům umožňuje představit produkt široké 

veřejnosti.42 Dále města používají tzv. podporu prodeje (např. rodinná vstupenka), 

public relations neboli vztahy s veřejností a tzv. osobní prodej spočívající v 

                                                                                                                                          
37 FORETOVÁ Věra, FORET Miroslav. Komunikující město. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 
107 s. Str. 70 - 72. 

38 BAČUVČÍK Radim, Marketing neziskových organizací. Zlín : VeRBuM, 2011. 190 s. Str. 88. 
39 HÁLEK, Vítězslav. Marketing obcí. 1.vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 54 s. Str. 44.; 
JANEČKOVÁ, Lidmila, VAŠTÍKOVÁ Miroslava. Marketing měst a obcí. 1.vyd. Praha : Grada, 1999. 178 
s. Str. 56-57. 

40 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu : Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. 
aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2012. 313 s. Str. 246. 

41 FORETOVÁ Věra, FORET Miroslav. Komunikující město. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 
107 s. Str. 23. 

42 Tamtéž. Str. 29. 
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bezprostředním kontaktu s uživateli (zákazníky) města.43 V průběhu let došlo k posílení 

řady nástrojů o další komunikační prvky – event marketing (marketing událostí), jehož 

uplatnění vychází ze současné tendence zdůrazňování „prožitků a pocitů” v souvislosti 

se stoupajícím významem volného času, a přímý prodej spočívající v přímém a 

adresném kontaktu se „zákazníkem” města.44 

 

1.5 City branding – město jako značka  

Z pohledu použití uvedených marketingových nástrojů můžeme rozlišit 

jednotlivá období městského marketingu. V první fázi marketing pomáhal městům 

získat nové obyvatele, investory anebo turisty, k čemuž byly používány jednoduché 

marketingové nástroje s cílem zviditelnit vybrané aktivity města. Pro druhou fázi bylo 

typické, že města začala používat všechny nástroje marketingového mixu. V současné 

době, další vývojové fázi městského marketingu, se nejvíce hovoří o vytváření značky 

města neboli city brandingu a jeho aplikaci.45  

 

City branding se stal v posledních letech velmi populární a často uplatňovanou 

marketingovou strategií, která je spojována s emocionálními a psychologickými 

vazbami k určitému místu.46 Tento přístup se začal prosazovat v souvislosti s úspěchem 

product brandingu a korporátní identity47 v podnikatelské sféře a předpokládá, že 

podobně jako podniky budují značky svých produktů, mohou také města vytvářet svoji 

značku, která zlepší jejich postavení v současném soutěživém prostředí a zvýší 

schopnost vzbudit zájem všech klíčových segmentů veřejnosti. 

 

Philip Kotler definuje značku jako „jméno, termín, označení, symbol nebo 

design nebo jejich kombinaci, která slouží k identifikaci zboží a služeb jednoho 

                                                
43 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace ve veřejné správě. 1.vyd. Brno : Mendelova univerzita v 
Brně, 2013. 122 s. Str. 26. 

44 Např. přímo adresovaná emailová komunikace, dopisy, apod.; JANEČKOVÁ, Lidmila, VAŠTÍKOVÁ 
Miroslava. Marketing měst a obcí. 1.vyd. Praha : Grada, 1999. 178 s. Str. 100. 

45 JEŽEK, Jiří. Aplikace městského marketingu v praxi: Vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E+M 
Ekonomie a management [online]. 2010. č.4 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: <http://www.ekonomie-
management.cz/download/1331826742_e938/10_jezek.pdf>. Str. 123. 

46 Tamtéž. Str. 123. 
47 ASHWORTH, Gregory, KAVARATZIS, Mihalis. Beyond the logo: Brand management for cities. Journal 
of Brand Management [online]. 2009, č.16 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < http://www.palgrave-
journals.com/bm/journal/v16/n8/abs/2550133a.html>. Str. 520 – 521. 
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prodejce nebo skupiny prodejců a jejich odlišení od konkurentů.”48 Můžeme tedy říci, 

že city branding je soubor cílených marketingových opatření, která vedou k vytváření a 

posilování značky města, jež je identifikuje a odlišuje od ostatních měst. Mihalis 

Kavaratzis a G. J. Ashworth zároveň zdůrazňují, že značka je více než poznávací jméno 

přiřazené k danému produktu/městu, líbivý slogan nebo logo. Tyto elementy vidí jako 

praktické užitečné marketingové prvky, avšak značka s sebou nese významné hodnoty a 

atributy, které by město mělo brát v úvahu.49  

 

Jedním z těchto atributů značky města je její schopnost vytvářet asociace 

(pozitivní i negativní), emoce a různé pocity v našich myslích, které pak máme s 

konkrétním místem spojené. Lidé si vytváří a spojují představy k místu skrze smyslové 

vnímání a obrazy, které získávají přímo vlastní zkušeností, zprostředkovaně či 

prostřednictvím mediální prezentace. Města se proto snaží vytvářet takovou značku, 

která vzbudí u návštěvníků dojem nabídky jedinečného a nezapomenutelného zážitku a 

posílí jejich emocionální vazbu k danému místu, a ovlivní tak rozhodnutí dané místo 

zvolit na úkor jiného.50 Důležitost současné praxe vytváření značek měst potvrzují Nigel 

Morgan a Annette Pritchard, podle nichž se souboj o zákazníky v turistickém ruchu 

nebude odehrávat v rovině cen, ale na úrovni emocí a mysli.51 

 

V kontextu city brandingu se města snaží získat pozitivní image u veřejnosti, aby 

zvýšila symbolickou a ekonomickou přidanou hodnotu své značky, aby posílila svou 

pozici jako místa pro život, pro obchod anebo jako turistické destinace. Image pak 

představuje klíčový prvek městského marketingu potažmo city brandingu52 a je 

představou, obrazem či zdáním o určitém objektu, tedy tím, jak je město vnímáno 

                                                
48 BRAUN, Erik. City Marketing: Towards an Integrated Approach. Erasmus Research Institute of 
Management [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: 
<http://www.euricur.nl/content_assets/Citymarketing.pdf>. Str. 35. 

49 KAVARATZIS, Mihalis, ASHWORTH, G.J. City Branding: An Effective Assertion of Identity Or A 
Transitory Marketing Trick?. Journal of Economic and Social Geography [online]. 2005, č.5. [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9663.2005.00482.x/abstract>. Str. 
508. 

50 BRAUN, Erik. City Marketing: Towards an Integrated Approach. Erasmus Research Institute of 
Management [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: 
<http://www.euricur.nl/content_assets/Citymarketing.pdf>. Str. 36.; KAVARATZIS, Mihalis, ASHWORTH, 
G.J. City Branding: An Effective Assertion of Identity Or A Transitory Marketing Trick?. Journal of 
Economic and Social Geography [online]. 2005, č.5. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9663.2005.00482.x/abstract>. Str. 508. 

51 FREIRE, R.J. ‘Local People’ a critical dimension for place brands. Journal of Brand Management 
[online]. 2009, č.16. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.palgrave-
journals.com/bm/journal/v16/n7/abs/2550097a.html>. Str. 420. 
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veřejností. Image města je nedomyslitelně spjatá také s identitou města – toho, jak 

město vidí samo sebe a jak chce být prezentováno a vnímáno. Přičemž se někdy 

představa města o tom, jak ho okolí vidí, neshoduje s tím, jak ho veřejnost ve 

skutečnosti vnímá.53  

 

Stále zřetelnějším trendem je vytváření značky města prostřednictvím kultury a 

zábavy. Prezentace města jako kulturní destinace a profilování měst jako cílů domácího 

i zahraničního turistického zájmu je jedním ze zajímavých a stále rostoucích směrů v 

marketingovém oboru. Tato strategie cílevědomého přetváření města ve výrazně 

kulturně-turistickou destinaci je potenciálně velmi přínosná a významná, výsledek jejího 

aplikování však záleží na různých podmínkách a mnoha okolnostech. Důvodem této 

praxe je rostoucí význam kulturního a zábavního průmyslu v současné ekonomice.54  

 

V city brandingu ve spojení s kulturou ovšem nejde jen o ekonomický aspekt, 

ale také o vliv tohoto způsobu komunikace na sociální prostředí města.55 Kromě 

ekonomických výhod města nabízí svým rezidentům mnoho sociálních a emocionálních 

přínosů zahrnujících například příležitosti ke sdílení informací, možnost vytvářet úzké 

sociální vazby anebo zapojovat se v řadě aktivit.56  

 

Postoj a vazba místních obyvatel k městu, ve kterém žijí, pracují, studují a tráví 

v něm volný čas, může ovlivnit vnímání návštěvníků a turistů, proto by rezidenti neměli 

být při marketingových aktivitách města podceňovaným nebo dokonce opomíjeným 

segmentem. Obyvatelé disponují různými schopnostmi, vědomostmi, vytvářejí 

podnikatelskou aktivitu, a tak přispívají k růstu a prosperitě města a regionu. A tímto 

způsobem mohou také obyvatelé přidávat hodnotu značce města, ve kterém žijí. 

                                                                                                                                          
52 BRAUN, Erik. City Marketing: Towards an Integrated Approach. Erasmus Research Institute of 
Management [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z www: 
<http://www.euricur.nl/content_assets/Citymarketing.pdf>. Str. 37. 

53 KAVARATZIS, Mihalis, ASHWORTH, G.J. City Branding: An Effective Assertion of Identity Or A 
Transitory Marketing Trick?. Journal of Economic and Social Geography [online]. 2005, č.5. [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9663.2005.00482.x/abstract>. Str. 
508. 

54 KAVARATZIS, Mihalis. Branding the City through Culture and Entertainment. Urban and Regional 
Studies Institute, University of Groningen, 2005 [online]. 7 s. [cit 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://aesop2005.scix.net/data/papers/att/378.fullTextPrint.pdf>. Str. 3. 

55 Tamtéž. Str. 5. 
56 DINNIE, Keith. City Branding : Theory And Cases. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. 239 s. Str. 
9. 
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Jednoduše řečeno jsou klíčovými účastníky ve spoluvytváření důvěryhodné a 

dlouhodobé značky města.57 

2. Město Plzeň 

2.1 Základní charakteristika města  

Město Plzeň (dříve Nová Plzeň) je statutárním městem, jehož území se rozkládá 

na ploše 125 km2 a je členěno na deset městských obvodů s vlastními orgány 

samosprávy. S přibližně 167 400 obyvateli je čtvrtým největším městem v České 

republice, druhým největším městem v Čechách.58 Plzeň spravuje své záležitosti sama 

(samostatná působnost) a v případech stanovených zvláštními zákony vykonává svými 

orgány veřejnou správu přenesenou státem na všechny obce, na obce s pověřeným 

obecním úřadem nebo na obce s rozšířenou působností (přenesená působnost), případně 

za podmínek zvláštního zákona též přenesenou působnost krajských úřadů. Nejvyšším 

orgánem města je Zastupitelstvo města Plzně a jeho výkonným orgánem je Rada 

města.59 Primátorem, který stojí v čele magistrátu, je od roku 2014 Martin Zrzavecký, 

člen ČSSD. 

 

V západní části Čech zaujímá Plzeň výrazné dominantní postavení jako 

průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Významné postavení Plzně vychází 

zejména z její historie a výhodné geografické polohy. Město bylo založeno v roce 1295 

českým králem Václavem II. na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže, které s 

postupnými soutoky tvoří charakteristický kompoziční prvek města. Výhodná 

geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi umožnila Plzni po jejím 

založení rychlý ekonomický rozvoj.60 Nejdůležitějším hospodářským odvětvím města je 

zpracovatelský průmysl, především tradiční průmyslové obory strojírenství se 

zaměřením na energetiku a dopravní systémy. Strojírenský průmysl se rozvíjí v halách 

                                                
57 Tamtéž. Str. 8. 
58 Statutární město Plzeň. Státníspráva.cz [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/554791>.  

59 Vyhláška ZMP č.8/2001, Statut města Plzně. Magistrát města Plzně [online]. 2001, č.8. [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: < http://aplikace.plzen.eu/vyhlasky/detail.asp?id=69>.  

60 Krátké představení. Plzeň 2015 [online].  2012 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen.eu/obcan/o-meste/informace-o-meste/kratke-predstaveni/>.  
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bývalých Škodových závodů od jejich založení již v roce 1959.61 A dnes Škoda 

Transportation a. s. představuje nejvýznamnější strojírensky podnik v kraji. 

 

Plzeň se proslavila také pivovarnickým průmyslem, který dnes zastupuje 

Plzeňský Prazdroj a. s., areál pivovaru je jako unikátní industriální památka zařazený do 

Evropské cesty industriálního dědictví (ERIH).62 Plzeň má i podstatný kulturní význam. 

Nacházejí se zde početné kulturní domy a divadla, galerie, muzea a cenné stavební 

památky, mezi které patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice a 

městské domy, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či 

židovská synagoga. Ve městě sídlí také biskupství plzeňské diecéze Církve 

římskokatolické. Vzdělávací infrastrukturu pak zastupují různé střední a dvě vysoké 

školy – Západočeská univerzita a Lékařská fakulta UK. V zahraničních vztazích je 

nejvýznamnějším partnerem město Regensburg, se kterým Plzeň navázala spolupráci již 

v roce 1993, dalšími partnerskými městy jsou Winterthur (Švýcarsko), Takasaki 

(Japonsko), Limoges (Francie), Liège (Belgie), Žilina (Slovensko) a Birmingham 

(USA).63 

 

2.2 Město Plzeň a cestovní ruch 

Cestovní ruch se od druhé poloviny 20. století stal významným společenským, 

kulturním i ekonomickým fenoménem a jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. 

Jeho neustálý vzestup dokládají údaje a statistické analýzy z mezinárodního cestovního 

ruchu, podle kterých má v období let 2010 – 2020 mezinárodní cestovní ruch vzrůst o 

3,8 % každý rok.64 Tento trend současného cestovního ruchu se odráží nejenom na 

národní úrovni, ale i v cestovním ruchu krajů a měst. V prvním čtvrtletí roku 2014 

přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Plzeňském kraji 104 169 návštěvníků, 

což v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku 2013 představuje zvýšení 

návštěvnosti o 5,9 % a to zejména výrazným nárůstem počtu zahraničních hostů, tzv. 

                                                
61Historie. Škoda Transportation [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.skoda.cz/cs/o-
spolecnosti/historie/>.  

62 Plzeňský Prazdroj investuje do inovací i do historického dědictví. Plzeňský Prazdroj [online]. 2016 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: < http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1108-
plzensky-prazdroj-investuje-do-inovaci-i-do-historickeho-dedictvi>.  

63 Partnerská města. Plzeň 2015 [online]. 2012 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen.eu/obcan/o-meste/partnerska-mesta/partnerska-mesta-2.aspx>.  

64 International tourism up by 5% in the first half of the year. UNWTO [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://media.unwto.org/press-release/2014-09-15/international-tourism-5-first-half-year>.  
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nerezidentů.65 Pro Plzeň je typický městský poznávací cestovní ruch, který je 

podrobněji analyzován ve strategických dokumentech města Plzně.  

 

2.2.1 Turistické atraktivity  

Význam jednotlivých turistických cílů na území města můžeme podle 

aktualizace dokumentu Potenciál města Plzně z pohledu cestovního ruchu na období 

2014 – 201866 rozdělit podle významu do několika kategorií, přičemž každá má svůj 

potenciál a význam pro využití v rámci projektu Plzeň EHMK 2015. Mezinárodní 

turistickou atraktivitu jednoznačně představuje areál pivovaru Plzeňský Prazdroj¸ který 

je s počtem 275 800 návštěvníků za předchozí rok (2013) druhým nejvyhledávanějším 

turistickým cílem v Plzeňském kraji.67 Do turistické nabídky pivovaru patří Pivovarské 

muzeum a prohlídková trasa Pilsner Urquell, které se podařilo i pro rok 2014 obhájit 

Certificate of Excellence na stránkách největšího cestovatelského portálu 

TripAdvisor.com., čímž se zařadila mezi 10 % nejlépe hodnocených turistických 

destinací na celém světě v konkurenci více než 150 milionů recenzí a hodnocení 

cestovatelů.68 Právě Plzeňský Prazdroj by měl být zapojen do propagace projektu 

EHMK 2015 v rámci tzv. co brandingu.  

 

Z hlediska turistického potenciálu je významný soubor interiérů Adolfa Loose (a 

jeho spolupracovníků), význačných osobností světové moderní architektury, které se 

nacházejí v Bendově a Husově ulici a také na Klatovské třídě. Interiéry byly postupně v 

průběhu více než deseti let odborně rekonstruovány a Město Plzeň je chce 

prostřednictvím organizace Plzeň – Turismus69 v roce 2015 zpřístupnit k prohlídkám a 

komorním akcím veřejnosti. Prozatím byly veřejnosti otevřeny některé pokoje jen při 

dni otevřených dveří dvakrát do roka, cílem je ale propojit všechny zrekonstruované 

                                                
65 Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2014. Krajská správa ČSÚ v Plzni [online]. 2015 
[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/xp/cestovni-ruch-v-plzenskem-kraji-v-1-az-4-
ctvrtleti-2014>. 

66 Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 – 2018. Odbor prezentace a marketingu 
MMP [online]. 2008 [2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-
dokumenty/koncepcni-dokumenty/>. Str. 85. 

67 Nejnavštěvovanější turistické cíle roku 2013. CzechTourism [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
< http://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/nejnavstevovanejsi-turisticke-cile-roku-2013/>. 

68 Turistická trasa Pilsner Urquell opět mezi nejlepšími na cestovatelském portálu TripAdvisor!. Plzeňský 
Prazdroj [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-
zprav/tiskove-zpravy/1362-turisticka-trasa-pilsner-urquell-opet-mezi-nejlepsimi-na-cestovatelskem-
portalu-tripadvisor>. 

69 Plzeň TURISMUS. Plzeň 2015 [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < 
https://www.plzen.eu/turista/b2b/plzen-turismus/plzen-turismus.aspx>. 
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interiéry prohlídkovou trasou. Znovuobnovená díla Adolfa Loose v Plzni jsou podle 

primátora Martina Baxy cenná především z pohledu kulturně-historického a v rámci 

dějin architektury města jde o mimořádnou záležitost, která má mezinárodní význam70, 

a tak se v případě dodržení časového harmonogramu dokončení rekonstrukce mohou 

stát klíčovým tématem v roce 2015.  

 

Mezi turistické cíle s národním významem patří Památník obětem zla (Meditační 

zahrada), historické jádro města (městská památková rezervace; katedrála sv. 

Bartoloměje, Plzeňská madona; Velká synagoga, Stará synagoga) a interaktivní centrum 

Techmania.71 Součástí historického jádra jsou také nové kašny, které byly postavené v 

průběhu kandidatury a které vyvolaly rozporuplné reakce plzeňské veřejnosti. 

Regionální turistickou atraktivitu představuje Zoologická a botanická zahrada města 

Plzně, která podle průzkumu agentury CzechTourism pravidelně obsazuje první místo v 

návštěvnosti turistických cílů v Plzeňském kraji a v roce 2013 se umístila na dvanáctém 

místě mezi prvními dvaceti nejnavštěvovanějšími turistickými destinacemi v České 

republice.72 Mezi turisticky navštěvovaná místa patří také městské sady, včetně nedávno 

obnovené Mlýnské strouhy, jejíž obnova byla dalším krokem k postupné regeneraci 

ploch zeleně v historickém jádru města Plzně, sportovní a volnočasová infrastruktura a 

jednotlivé součásti kulturní infrastruktury.  

 

Město můžeme posoudit také z hlediska kongresového cestovního ruchu, pro 

který má dostatečné kapacity v ubytovací části i vybavenosti především pro menší 

konference. Největší kapacitu má kongresový sál Parkhotel Plzeň. Konferenční kapacity 

má rovněž historická Měšťanská beseda, pivovar Plzeňský Prazdroj či Západočeská 

univerzita.73 Bylo plánováno, že další prostory mohou vzniknout v areálu Světovar, 

který byl vlajkovou lodí celého projektu (viz přihláška města Plzně), avšak v současné 

                                                
70 LOOS proslaví Plzeň. Už od pátku. Deník Plzeňsko [online]. 2014-04-16 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://plzen2015.cz/sites/default/files/loos_proslavi_plzen.pdf>. 

71 Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 – 2018. Odbor prezentace a marketingu 
MMP [online]. 2008 [2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-
dokumenty/koncepcni-dokumenty/>. Str. 85. 
72 Statistika návštěvností turistických cílů společnosti CzechTourism za rok 2014 nebyla v době 
vypracování diplomové práce k dispozici; Nejnavštěvovanější turistické cíle roku 2013. Czechtourism 
[online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné na World Wide Web: < http://www.czechtourism.cz/pro-
media/tiskove-zpravy/nejnavstevovanejsi-turisticke-cile-roku-2013/>. 

73 Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 – 2018. Odbor prezentace a marketingu 
MMP [online]. 2008 [2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-
dokumenty/koncepcni-dokumenty/>. Str. 80. 
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době je tato možnost minimálně na dobu dvou let nereálná.74 Město Plzeň má z pohledu 

cestovního ruchu vysoký potenciál a z titulu Evropské hlavní město kultury může mít z 

této oblasti přínos nejen v roce 2015, ale také v časovém horizontu, který tento datum 

přesahuje. Avšak je nutné, aby vložené prostředky v rámci projektu EHMK 2015 byly 

efektivně investované a řízené, aby Plzeň mohla svůj potenciál využít. 

 

2.2.2 Kulturní instituce a infrastruktura 

Díky svému postavení v rámci západních Čech je Plzeň místem s celkem 

rozmanitým  kulturním životem, sídlem mnoha institucí krajského či celorepublikového 

významu a také pořadatelem či partnerem celé řady kulturních akcí. „Avšak z hlediska 

evropských standardů je kulturní infrastruktura v Plzni v mnoha ohledech již zastaralá 

a neodpovídá současným nárokům, které západoevropské publikum, kulturní turisté, 

tvůrci i manažeři kultury považují v regionálním centru této velikosti za 

samozřejmost.“75 Ve městě byla kultura a investice do kulturní infrastruktury dlouhou 

dobu podceňovaným tématem, důraz byl kladen především na „tvrdé” projekty 

technického zaměření s potenciálem finančního zisku (např. vybudování průmyslové 

zóny na Borských polích atd.)76, což vychází z historické tradice města, jehož identitu 

tvoří především průmysl. Město očekává, že projekt Plzeň EHMK 2015 může díky 

investicím do kulturní infrastruktury přinést značnou změnu v oblasti kultury v co 

nejobsáhlejším slova smyslu.  

 

Město Plzeň pro poskytování služeb v oblasti kultury a k jejich zajištění zřizuje 

nebo zakládá příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti, zakládá nadace 

nebo nadační fondy, které podporují kulturní aktivity občanů. Mezi příspěvkové 

organizace zřízené městem patří Divadlo Alfa, které je v Plzni spjaté se jmény J. Skupy 

a J. Trnky, Esprit – plzeňský kulturní servis, Hvězdárna a planetárium Plzeň, Knihovna 

města Plzně a Divadlo Josefa Kajetána Tyla, které je provozovatelem tří scén – Velké 

divadlo a Nové divadlo, které od září 2014 nahradilo Komorní divadlo a občasné 

                                                
74 Kulturní fabrika Světovar definitivně končí, archiv bude. Plzeňský deník [online]. 2014–12-13 [cit. 2015-
04-15]. Dostupné z: < http://m.denik.cz/plzensky_denik/c/kulturni-fabrika-svetovar-definitivne-konci-
archiv-bude-20141212.html>. 

75 Strategie společnosti 2015. Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf>. 

76 KOSOVÁ, Petra. Novinářka Českého rohlasu Plzeň, 2015-04-13. Osobní rozhovor. 
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miniaturní Divadlo v Klubu. Divadelní scény DJKT zajišťují komplexně celou nabídku 

od činohry přes balet a operu až po operety a muzikály.77 

 

Obecně prospěšné společnosti založené městem Plzní k zajištění a poskytování 

služeb v oblasti kultury jsou Galerie města Plzně, která je jednou z významných tzv. 

„kunsthalle“ v Čechách, dále Plzeňská filharmonie a Divadlo pod lampou. Dalšími 

subjekty založenými městem nebo s jeho spoluúčastí je Nadační fond pro kulturní 

aktivity občanů města Plzně, Nadace 700 let města Plzně a Dominik centrum, s. r. o. 

Kromě městských kulturních organizací a zařízení sídlí v Plzni také významné instituce, 

které jak ve své hlavní činnosti, tak i doplňkovými programy rozšiřují nabídku pro 

kulturní vyžití občanů – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Západočeská 

galerie, která se v současnosti potýká s problémem omezených prostor, což nedovoluje 

prezentovat veřejnosti celý fond v potřebné šíři ani jej dále rozšiřovat. A Západočeské 

muzeum v Plzni78, které spravuje hlavní budovu v Kopeckého sadech, Národopisné 

muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Muzeum loutek, Muzeum církevního umění 

plzeňské diecéze a od roku 2015 pod jeho správu spadá také Muzeum Dr. Bohuslava 

Horáka v Rokycanech.79 

 

Vedle stálých kulturních zařízení a organizací doplňují nabídku kulturních 

aktivit v Plzni pravidelné či jednorázové akce. Samotné město se aktivně zapojuje do 

organizování řady pravidelných akcí, je dějištěm různých kulturních akcí a festivalů, 

např. Smetanovské dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, Pilsner Fest, Mezinárodní 

bienále kresby, Jazz bez hranic či festival Divadlo. V rámci Plzeňského kulturního léta 

jsou pořádány koncerty na otevřených pódiích v centru města. Řadu akcí pořádá též 

Zoologická a botanická zahrada v Plzni, např. Den květů zaměřený na japonskou 

kulturu, Den dětí, sochařská sympozia apod.80 V rámci projektu EHMK 2015 se město 

prostřednictvím Plzeň 2015 o.p.s. partnerskou spoluprací podílí na různých kulturních 

událostech, organizuje výstavy, konference, přednášky pro veřejnost a je samo 

                                                
77 Kulturní organizace a zařízení. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-kultury/clanky-
ok/kulturni-organizace-a-zarizeni.aspx>. 

78 Tamtéž. 
79 Profil muzea. Západočeské muzeum v Plzni [online]. [2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.zcm.cz/profil-muzea>. 

80 Krátké představení. Plzeň 2015 [online].  2012 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen.eu/obcan/o-meste/informace-o-meste/kratke-predstaveni/>.  
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pořadatelem hlavních akcí programu projektu (výtvarný kolotoč Le Manège Carré 

Sénart, 6 týdnů baroka atd.). 

 

2.3 Dlouhodobý rozvoj města 

Kandidatura města Plzně na získání titulu EHMK 2015 je významným 

momentem jeho dlouhodobých snah v oblasti kulturního i obecného rozvoje města i 

regionu. Následující kapitola se zaměřuje na to, jak celá akce Evropského hlavního 

města kultury zapadá do dlouhodobého rozvoje města Plzně a jeho regionu a zda byla 

strategie dlouhodobého rozvoje města plánována s ohledem na evropský projekt, nebo 

by se orientovala na kulturu i bez jeho získání. 

 

2.3.1 Program rozvoje města Plzně 

Program rozvoje města Plzně je základním strategickým dokumentem města a je 

důležitým nástrojem pro rozhodování politické reprezentace města a městské správy a 

pro koordinaci zájmů a aktivit různých subjektů, kterými jsou vedle městské správy také 

podnikatelé, odborné instituce a veřejnost. Rozhodnutí Zastupitelstva města vytvořit 

„Program” bylo především reakcí na měnící se vnější podmínky i dynamický rozvoj 

města a potřebu koordinace dílčích koncepčních dokumentů pro správu města. Dalším 

důvodem bylo sjednocení záměrů města a městských obvodů a Plzeňského kraje. 

Dokument vznikl také v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie, kde 

jsou programové dokumenty nutným předpokladem pro získávání prostředků ze 

Strukturálních fondů.  

 

„Program” byl zpracován a schválen Zastupitelstvem města Plzně v roce 2003. 

Určuje rozvojové vize a cíle města a stanovuje další kroky, opatření a možnosti 

spolupráce různých subjektů vedoucí k dosažení cílů dlouhodobého rozvoje města. 

Každoročně jsou zpracovávány zprávy o jejich plnění za daný rok. Dokument od té 

doby prošel několika aktualizacemi podle měnících se podmínek a potřeb města.81 Již 

v aktualizaci z roku 2007 je uvedena kandidatura města jako jeden z hlavních 

                                                
81 Program rozvoje města Plzně. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://ukr.plzen.eu/program-rozvoje-mesta-plzne/program-rozvoje-mesta-plzne.aspx>. 
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projektů.82 Poslední aktualizace je z roku 2013 s názvem „Program rozvoje města Plzně 

– aktualizace“, jehož hlavním úkolem bylo posoudit platnost vize města a připravit se na 

nové programovací období EU. V rámci aktualizace byly vytvořeny tzv. „Podporované 

aktivity”, byla zjednodušená struktura a byl snížen počet prioritních oblastí na čtyři 

hlavní: Obyvatelstvo a vnitřní prostředí města, Doprava a technická infrastruktura, 

Hospodářský rozvoj a Propagace města.83  

 

S problematikou rozvoje kultury ve městě se konkrétně setkáme ve čtvrté 

prioritní oblasti – Propagace města. Tato oblast je následně rozpracována do Cílů, které 

definují stav, kterého chce město dosáhnout, a pro jednotlivé cíle jsou stanoveny již 

zmiňované Podporované aktivity, které formulují způsob, jak má být těchto cílů 

dosaženo.84 V tomto případě se město zaměřuje na tři hlavní cíle – na prezentaci města a 

tím zlepšování jeho image, na podporu rozvoje kultury a na podporu cestovního ruchu. 

Z podrobnější části je zřejmé, že město usiluje o vytvoření města Plzně jako města 

kultury a kulturního centra regionu a udržení široké kulturní nabídky i po roce 2015 a to 

prostřednictvím grantových systémů města Plzně v oblasti kultury. Město si dalo 

závazek svými aktivitami podporovat oblast kultury i projekt Plzeň Evropské hlavní 

město kultury 2015, který je v souladu se stanovenou strategickou vizí „Plzeň – moderní 

evropské město”,85 jež vymezuje jeho rozvojovou orientaci.  

 

2.3.2 Program rozvoje kultury v městě Plzni na léta 2009 – 2019 

Program rozvoje kultury v městě Plzni na léta 2009 – 201986 vznikl jako 

koncepční a strategický materiál pro oblast kultury v Plzni a jeho vznik byl motivován 

především přípravou kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Na 

jeho tvorbě se v roce 2008 pod vedením 1. náměstkyně primátora Marcely Krejsové 

podílel Roman Černík, Petr Pelc, společnosti Kvas o. s. a Agora CE o. p. s. ve 

                                                
82 Otevřete si Plzeň!: Přihláška města Plzeň na titul Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. Plzeň: 
Magistrát města Plzně, 2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen_prihlaska_cz.pdf>. Str. 25. 

83 Program rozvoje města Plzně. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://ukr.plzen.eu/program-rozvoje-mesta-plzne/program-rozvoje-mesta-plzne.aspx>. 

84  Základní dokumenty. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 
z: <http://www.ukr.plzen.eu/cz/program-rozvoje-mesta-plzne/program-rozvoje-mesta-plzne-1/zakladni-
dokumenty/zakladni-dokumenty.aspx>. 

85 Tamtéž. 
86 Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 - 2019. Magistrát města Plzně [online]. 2009 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-
dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx>. 
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spolupráci s odborem kultury magistrátu města Plzně a nově bylo při přípravě 

dokumentu využito přímé zapojení veřejnosti.87 Dokument stanovuje sedm klíčových 

priorit, v rámci každé priority jsou definovány jednotlivé hlavní cíle a následně 

konkrétní opatření, které mají vést k dosažení uvedených cílů. Součástí každého 

opatření jsou tzv. „Objektivně ověřitelné indikátory”, které obsahují většinou termíny, 

ke kterým má být jednotlivých opatření dosaženo, nebo jiné další měřitelné ukazatele, 

např. o kolik % vzroste návštěvnost, počet článků v regionálním tisku apod. Opatření 

jsou doplněna informací o předpokládaných nákladech a o zdrojích financování. 

 

Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 – 2019 nahradil kulturní 

politiku města z roku 2001 a byl vytvořen tak, aby město mohlo postavit svoji 

kandidaturu na aktuálním rozvojovém dokumentu v oblasti kultury. V úvodu město 

jasně definuje svoji vizi „Plzeň je otevřená a komunikující metropole s kvalitní kulturní 

a uměleckou scénou, vlídné město pečující o svůj vzhled, o své kulturní dědictví, o své 

obyvatele i návštěvníky. Je provokující, inspirující a lákající, město příjemné pro život, 

město, které musíte vidět, město, kde budete chtít žít.”88 A jako nástroj k naplnění této 

vize vidí právě úspěšnou kandidaturu na titul EHMK 2015, zároveň uvádí, že opatření 

plánovaná a stanovená v tomto Programu jsou k naplnění vize nutná i bez ohledu na 

evropský projekt. Schválený Program rozvoje kultury tvořil jednu z hlavních příloh 

přihlášky do soutěže o titul.  

 

Získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015 město zvolilo jako svojí 

hlavní prioritu a klade si za cíl zajistit všechny nezbytné kroky pro úspěšnou 

kandidaturu a následně také úspěšnou realizaci projektu. V případě úspěchu v soutěži 

má být podle Programu89 od rozpočtového roku 2011 veden rozpočtový nástroj – 

controllingový objekt Plzeň 2015 sloužící k financování realizace projektu EHMK 

2015. (Podle Monitorovací zprávy o realizaci Programu se tak opravdu stalo a od roku 

                                                
87 Diskusního pléna se účastnili umělci, manažeři, podnikatelé, pedagogové, zástupci veřejných i 
soukromých médií, zástupci z duchovní oblasti. Jedinou skupinu, kterou se nepodařilo oslovit, byla 
nejmladší generace. V rámci přípravy bylo zorganizováno několik workshopů, veřejných jednání a 
konferencí, kdy ve stanovený čas na stanoveném místě byli v kavárnách, muzeích a galeriích připraveni 
reprezentanti politického a kulturního života k diskuzi s občany formou „tváří v tvář“. Byl dán prostor k 
vyjádření i skupinám, které současnou kulturní politiku města dlouhodobě sledují a kritizují; Otevřete si 
Plzeň!: Přihláška města Plzeň na titul Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. Plzeň: Magistrát 
města Plzně, 2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen_prihlaska_cz.pdf>. Str. 29. 

88 Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 - 2019. Magistrát města Plzně [online]. 2009 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-
dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx>. 
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2011 je objekt zřízen v rozpočtu města Plzně). Již zde město počítá se založením 

kulturní organizace „Plzeň 2015” (podrobněji viz kapitola 7.3), kam budou finanční 

prostředky města smluvně převedeny. Na podporu výhradně neinvestičních projektů 

místních subjektů a občanských aktivit realizujících projekty spojené se získaným 

titulem má být založen dotační program „Plzeň 2015” (což se stalo, např. na rok 2011 

byl vyhlášen jednoletý dotační program na podporu uměleckých projektů).90 Dále mělo 

město vytvořit svou značku „Podporuj Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015”, 

která dnes oficiálně zastřešuje vybrané kvalitní podnikatelské záměry nebo investory v 

oblasti kultury a služeb.  

 

Druhá priorita, kterou si město zvolilo, má název „Plzeň hrdá a soběstačná”, v 

rámci této priority se město zaměřuje na financování kultury a její udržitelný rozvoj do 

roku 2019. V Prioritě třetí „Plzeň tvůrčí se značkou nejvyšší kulturní kvality” město 

přichází s požadavkem na zvýšení kvality kultury a umělecké produkce, které má být 

dosaženo prostřednictvím vytváření kvalitních uměleckých projektů, kvalitních festivalů 

a pouličních produkcí, multikulturních a alternativních projektů s co největším 

zapojením veřejnosti. Tento záměr má být podpořen také udílením uměleckých cen a 

vytvářením podpory rezidentských pobytů, stáží a stipendií. Dále se zaměřuje na 

městem zřizované a založené kulturní organizace a financování jejich činností a 

budováním významných staveb kulturní infrastruktury města. 

 

V souvislosti s tématem diplomové práce je nejzásadnější čtvrtá priorita „Plzeň 

tvůrčí, inspirující a komunikující”, zejména část týkající se nástrojů k informování 

veřejnosti, komunikaci a marketingu projektu a jeho aktivit. V oblasti komunikace 

Program počítá se zpracováním kvalitní koncepce prezentace a komunikační strategie 

města s důrazem na zapojení veřejnosti a vytváření image města. Dále počítá s 

vytvořením marketingového plánu, který bude významné kulturní aktivity a počiny v 

městě veřejnosti náležitě prezentovat. Další důležitý bod představuje vytvoření 

fungujícího informační centra na náměstí Republiky (které je od roku 2014 v provozu) 

jako kontaktního místa s profesionálně poskytovanými službami, jejichž součástí má být 

                                                                                                                                          
89 Tamtéž. 
90 Město Plzeň vyhlašuje dotační program pro umělecké projekty. Plzeň 2015 [online]. 2014 [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/cs/aktuality/mesto-plzen-vyhlasuje-dotacni-program-pro-
umelecke-projekty>. 
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i propagace Plzně jako města kultury. Za velmi důležité v dnešní době nových médií, 

která umožňují oboustrannou komunikaci, považuji rozhodnutí vytvořit internetový 

portál (podrobněji viz kapitola 8.1.2), který by měl ve třech jazycích (ČJ, AJ, NJ) 

sloužit k informování o kulturní nabídce a zároveň být prostorem pro interakci mezi 

veřejností a producenty kultury v Plzni. 

 

Další priorita s názvem „Plzeň nezapomínající” klade důraz na péči o městkou   

památkovou rezervaci v centrálním území města a na podporu kulturní tradice a lidové 

zvyklosti. Šestá priorita „Plzeň přitažlivá” si klade za cíl, aby se město stalo zajímavým 

a přitažlivým turistickým cílem a mezinárodní destinací kulturního turismu a to nejen 

díky značce „město piva”, se kterou je Plzeň neodmyslitelně spjatá a zmiňuje kulturu 

jako novou značku města. Toho chce dosáhnout například zpracováním a schválením 

Strategie kulturního turismu v Plzni a plzeňském regionu, jejímž cílem bude profilovat 

image města jako významnou kulturní a turistickou destinaci. Poslední priorita „Plzeň 

vzdělaná a prosperující” chápe kulturu jako významný zdroj pro znalostní ekonomiku 

města.  

 

Program je úzce provázán s dalšími strategickými rozvojovými dokumenty 

města, v nichž lze najít některá opatření, která mají souvislost s tématem plzeňské 

kandidatury. Například Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 201591 využívá 

zdroje z evropských strukturálních fondů pro budování kulturní a komunitní 

infrastruktury. Další Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – univerzitní město 201592 

využívá prostředku evropských fondů pro rozvoj infrastruktury výzkumu, vývoje a 

vysokoškolského vzdělávání. Oba tyto dílčí strategické dokumenty přímo navazují na 

kandidaturu města na titul EHMK a byly zpracovány na základě celkové strategie 

stanovené Programem rozvoje města. Dalšími strategickými dokumenty, v nichž lze 

najít některá opatření, která mají souvislost s kandidaturou a projektem EHMK 2015, 

jsou Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 – 2018 a Komunitní 

                                                
91 Projekty města v rámci IPRM. Útvar koordinace evropských projektů města plzně [online]. [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <http://www.ukep.eu/content/view/230/32/>. 

92 Integrovaný plán rozvoje města: Plzeň univerzitní město 2015. Útvar koordinace evropských projektů 
města Plzně [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < 
http://www.ukep.eu/IPRM/IPRM_PUM_dokument.pdf>. 
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plán rozvoje sociálních služeb 2008 – 201593, které jsou v souladu s některými z témat 

kandidatury a jsou úzce spojeny s cíli a projektovými záměry na titul EHMK 2015. 

 

3. Projekt Evropské hlavní město kultury 

3.1 Vývoj projektu 

Evropské hlavní město kultury (European Capital of Culture) je projekt 

Evropského společenství, konkrétně Evropské komise, zamýšlený jako nástroj ke 

„sblížení národů Evropy”, jehož cílem je vyzdvihnout bohatství, rozmanitost a společné 

rysy evropských kultur a podpořit vzájemné porozumění mezi občany Evropy a jejich 

pocit sounáležitosti. Myšlenka založení Evropského města kultury (European City of 

Culture) vznikla v lednu 1985 na Athénském mezinárodním letišti při rozhovoru mezi 

tehdejší řeckou ministryní kultury Melinou Mercouri94 a jejím francouzským 

protějškem Jackem Langem95, když se vraceli z jednání evropských ministrů kultury.96 

Myšlenku uspořádat každoroční akci, která by se zaměřila na evropská města a jejich 

roli v rozvoji evropských kultur Melina Mercouri dále rozpracovala a 13. června 198597 

byla její iniciativa schválena Radou ministrů a Athény byly prohlášeny za prvního 

nositele titulu Evropské město kultury. 

 

V roce 1990 byla ministry kultury Evropské unie zavedena paralelní akce s 

názvem Evropský měsíc kultury (European Cultural Month), která se podobá 

Evropskému městu kultury, ale liší se kratší dobou trvání a orientuje se zejména na 

země střední a východní Evropy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy Evropské 

unie.98 Již v roce 1991 organizátoři různých evropských měst kultury vytvořili síť 

evropských hlavních měst kultury a měsíců kultury – Network of European Cultural 

                                                
93 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015. CpKP západní Čechy 
[online]. 2009 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-
dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky/koncepce-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-obdobi-2008-
2015.aspx>. 

94 Melina Mercouri byla herečka, zpěvačka a v letech 1981 – 1989 a 1993 – 1994 řeckou ministryní 
kultury.; Melina Merkouri - Curriculum vitae. Ministry of Culture, Education and Religious Affairs [online]. 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.yppo.gr/1/e1120.jsp?person=6>. 

95 Jack Lang. Ministère de la Culture et de la Communication [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.culture.gouv.fr/culture/historique/ministres/lang.htm>. 

96 European Capitals of Culture: The road to success from 1985 to 2010. Office for Official Publications of 
the European Communities [online]. 2009 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc_25years_en.pdf>.  

97 Tamtéž. 
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Capitals and Months – ECCM za účelem výměny a šíření informací a jako podporu pro 

organizátory budoucích akcí. V rámci této sítě byla v roce 1994 vytvořena první studie 

o vlivu projektu a jeho přínosech na města, která v období 1985 – 1994 byla jeho 

nositeli. ECCM je nezisková organizace se sídlem v Lucembursku a je v úzké 

spolupráci s dalšími evropskými institucemi.99 

 

V rozmezí let 1985 až 2004 byla Evropská hlavní města kultury vybírána na 

mezivládní úrovni, členské státy jednomyslně vybíraly města vhodná pro pořádání dané 

akce a většinou byla Evropské Radě k nominaci doporučena města, která byla již 

kulturně vyspělá nebo spojovaná s určitým kulturním dědictvím.100 Až později začal být 

projekt vnímán jako nástroj k nastartování kulturního, sociálního a ekonomického 

dlouhodobého rozvoje. V průběhu let se projekt vyvíjel a jedním z jeho prvních 

významných milníků bylo v roce 1999 Rozhodnutí 1419/1999/ES101, které 

přejmenovalo program Evropské město kultury na současný název Evropské hlavní 

město kultury (European Capital of Culture) a irské město Cork City bylo prvním 

evropským městem, které tento titul získalo.  

 

Tato změna měla pouze formální charakter, mnohem zásadnější bylo rozhodnutí, 

že Evropský Parlament a Rada integrovala projekt EHMK do rámce Společenství a 

s platností od roku 2005 byl změněn postup výběru a monitorování Evropských 

hlavních měst kultury na období let 2005 – 2019. Rozhodnutí zahrnuje seznam patnácti 

členských států Evropské unie, který stanovil chronologické pořadí nároku na 

jmenování v období 2005 až 2019.102 Členské země mají pravomoc nominovat 

jednotlivá kandidátská města a mezi nimi rozhoduje o vítězi Rada EU na základě 

doporučení Komise EU, která zohledňuje stanovisko poroty sestávající ze sedmi 

nezávislých členů evropských institucí. Výjimečným byl v historii projektu rok 2000, 

                                                                                                                                          
98 European Capital of Culture: History. UNECC [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://uneecc.org/european-capitals-of-culture/history/>. 

99 Tamtéž. 
100 Vyjímkou bylo město Glasgow v roce 1990, které nebylo hlavním městem, ani kulturně významnou 
destinací.; European Cities and Capitals of Culture: Study Prepared for the European Commission, part I. 
Palmer - RAE Associates [online]. 2004 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc/cap-part1_en.pdf.>. 

101 Decision 1419/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999: Establishing a 
Community action for the European Capital of Culture event for the years 2005 to 2019. European 
Parliament [online]. 1999 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999D1419:20040501:EN:PDF.>. 

102 Počínaje Irskem v roce 2005, které následovalo Řecko v roce 2006; Tamtéž.  
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kdy se uskutečnil zajímavý pokus a titul byl udělen devíti městům zároveň, včetně 

Prahy.103  

 

Dalším milníkem byl rok 2004, kdy Evropská komise pověřila Roberta Palmera, 

ředitele Palmer-Rae Associace, aby zhodnotil program Evropského hlavního města 

kultury, a navázal tak na předchozí studii, která provedla výzkum projektu za období let 

1985 – 1993.104 Palmerova studie 105 zkoumá program EHMK komplexně z kulturního, 

ekonomického, sociálního i evropského hlediska, je to nejcitovanější dílo, které se v 

souvislosti s projektem uvádí, skládá se ze dvou svazků, první obsahuje poznatky, 

analýzy a závěry, druhý se věnuje jednotlivým případovým studiím. Studie prezentuje 

pozitivní vliv kultury na rozvoj a transformaci měst a potvrzuje, že na akci EHMK 

nahlíží široká veřejnost velmi pozitivně. Nicméně studie současně poukazuje na řadu 

nedostatků v procesu jmenování, který byl nastaven Rozhodnutím č. 1419. Zejména v 

oblasti soutěže mezi městy, úlohy poroty, monitorování a evropského rozměru projektu.  

 

Na základě Palmerových poznatků Evropská komise vydala doporučení ke 

změně postupů pro výběr a monitorování evropských hlavních měst kultury a nahradila 

nařízení 1419/1999 Rozhodnutím č. 1622/2006/EC.106 Nové Rozhodnutí zavedlo dvě 

hlavní kritéria kulturního programu projektu nazvaných „Evropský rozměr” a „Město a 

občané”. V rámci „Evropského rozměru“ má program podporovat spolupráci mezi 

kulturními subjekty, umělci a městy z dotyčných členských států a jiných členských 

států v jakékoli kulturní oblasti, vyzdvihovat bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě 

a zviditelňovat společné znaky evropských kultur. V rámci kategorie „Město a občané“ 

je kladen důraz, aby byl kulturní program udržitelný a dlouhodobý a podněcoval „k 

účasti občany žijící v daném městě a jeho okolí a zvyšoval jejich zájem i zájem občanů 

                                                
103 Tento pokus však není hodnocen jako úspěšný a Evropská unie se od té doby nerozhodla ho 
zopakovat; European Capitals of Culture: The road to success from 1985 to 2010. Office for Official 
Publications of the European Communities [online]. 2009 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc_25years_en.pdf>.  

104 European Capital of Culture: History. UNECC [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://uneecc.org/european-capitals-of-culture/history/>. 

105 European Cities and Capitals of Culture: Study Prepared for the European Commission, part I. Palmer - 
RAE Associates [online]. 2004 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/programmes/creative-
europe/actions/documents/ecoc/cap-part1_en.pdf.>. 

106 Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. Října 2006: O zavedení akce 
Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019. Úřední věstník 
Evropské unie [online]. 2006 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D1622&from=EN>. 
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z jiných zemí”.107 Tento rozměr má posilovat aktivní spolupráci občanů na projektu a 

jejich pocit sounáležitosti, které jsou zásadní pro úspěch celého projektu.  

 

Nově také města v členských státech a v zemích, které k Evropské unii 

přistoupily v roce 2004 a 2006, získala nárok na to být jmenována EHMK. Novinkou 

bylo také zavedení udělení peněžní ceny na počest Meliny Mercoury městům, která 

splní uvedená hodnotící kritéria v hodnotě 1,5 milionů EUR.108 Tato cena není udílena 

automaticky, ale na základě monitorovacího panelu Evropské komise, který svým 

doporučením udělit cenu potvrzuje, že přípravy programu probíhají v souladu s plánem 

nastíněném v přihlášce a že naplňuje výše popsaná kritéria programu, tedy evropskou 

dimenzi a zapojení obyvatel. Informaci o udělení ceny Meliny Mercoury a získání 

finanční dotace z evropských zdrojů obdrželo město Plzeň 29. září 2014.109 Zisk této 

ceny není formalitou, avšak zatím byla udělena všem pořadatelským městům.  

 

3.2 Proces výběru měst 

Základním dokumentem procesu výběru měst včetně kritérií, podle kterých jsou 

kandidátská města vybírána a následně projekt monitorován, je Rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES z října 2006. Kromě tohoto právního dokumentu 

jsou pro zájemce o kandidaturu zásadní Pokyny pro města ucházející se o titul Evropské 

hlavní město kultury110 a Jednací řád soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na 

rok 2015111, které jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách 

příslušného ministerstva, v případě České republiky na stránkách Ministerstva kultury 

ČR. 

 

                                                
107 Tamtéž. 
108 European Capitals of Culture: EU panel recommends Melina Mercouri Prize to Mons and Plzeň. DG 
EAC European Commission [online].  2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/culture/news/2014/20140430-ecoc-mons-plezen_en.htm>. 

109 Cena Meliny Mercouri: Tiskové avízo. Plzeň 2015 [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy>.  

110 Pokyny pro města kandidující na titul Evropské hlavní město kultury. MKČR [online]. [cit. 2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=5284>. 

111 Jednací řád soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. MKČR 
[onilne]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/cz/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-
kultury/jednaci-rad-souteze-o-titul-evropske-hlavni-mesto-kultury-na-rok-2015-v-ceske-republice-38561/>. 
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Rozhodnutím č. 1622/2006/EC112 byl stanoven postup, na jehož základě se v 

současné době městům titul Evropské hlavní město kultury propůjčuje. Města členských 

států EU mohou být jmenována Evropskými hlavními městy kultury na dobu jednoho 

roku podle chronologického pořadí uvedeného v seznamu, který je přílohou výše 

uvedeného Rozhodnutí. Pro rok 2015 byla oprávněna nominovat svá města Česká 

republika, druhým státem byla Belgie. Pořadí, které určuje právo uspořádat soutěž o 

titul EHMK není zcela závazné a lze jej měnit vzájemnou dohodou mezi dotyčnými 

členskými státy a města mohou do svých programů začlenit také své okolní regiony.113 

Jako příklad širšího zapojení můžeme uvést projekt Essen für das Ruhrgebiet 2010114, 

kdy byl do projektu zapojen celý region německého Porúří.  

 

Pro města, která se chtějí soutěže zúčastnit, je základním předpokladem 

předložení žádosti ve lhůtě stanovené výzvou, kterou zveřejňuje každý z členských států 

nejpozději šest let před předpokládaným zahájením projektu. Lhůta pro podávání 

žádostí v rámci každé z těchto výzev je stanovena na dobu nejdéle deset měsíců po 

jejím zveřejnění a musí uvádět základní rysy programu, jež kandidátské město hodlá 

v daném roce uskutečnit. Dotyčný stát poté žádosti oznámí Evropské komisi.115 Dále 

následuje proces výběru města, který je rozdělený do jednotlivých etap a samotný výběr 

probíhá ve dvou fázích (předvýběrová a výběrová fáze). V obou případech jsou 

jednotlivé žádosti hodnoceny třináctičlennou odbornou komisí složenou ze sedmi 

zástupců evropských institucí a šesti porotců z dané země po domluvě s Komisí.116 

Členský stát poté porotu jmenuje a ta zvolí svého předsedu z osob navržených 

Evropským parlamentem, Radou, Komisí a Výborem regionů.117 

 

                                                
112 Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. Října 2006: O zavedení akce 
Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019. Úřední věstník 
Evropské unie [online]. 2006 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D1622&from=EN>. 

113 Tamtéž. 
114 Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. RUHR.2010 [online]. 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://archiv.ruhr2010.de/>. 

115 Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. Října 2006: O zavedení akce 
Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019. Úřední věstník 
Evropské unie [online]. 2006 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D1622&from=EN>. 

116 Výzva k podání žádosti do soutěže o titul „Evropské hlavní město kultury 2015“. MKČR [online]. 2009 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/cz/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-
kultury/vyzva-k-podani-zadosti-do-souteze-o-titul--8222;evropske-hlavni-mesto-kultury-2015-8220;-
7244/>. 

117 Rámcové informace k podávání přihlášek do projektu „Evropské hlavní město kultury 2015“. MKČR 
[online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/cz/tiskovy-servis/ramcove-informace-k-
podavani-prihlasek-do-projektu--8220;evropske-hlavni-mesto-kultury-2015-8221;-7729/>. 
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V předvýběrové fázi se odborná komise na pozvání Řídícího orgánu 

(Ministerstva kultury) sejde s cílem seznámit se s jednotlivými přihláškami měst, které 

porovná s kritérii uvedenými v článku 4 Rozhodnutí č. 1622/2006/EC („evropský 

rozměr“ a „město a občané“) a poté sestaví detailní zprávu o hodnocení přihlášky 

jednotlivých kandidátských měst a dohodne se na doporučení do užšího výběru. 

Kandidátská města z užšího výběru musejí poté svou přihlášku finalizovat na základě 

programu, který předložily v předvýběrové fázi a dopracovat podle doporučení komise a 

co nejdetailněji vyplnit formulář  „Návrh přihlášky”. Na dalším zasedání komise 

posoudí finální programy měst z užšího výběru z hlediska kritérií stanovených pro tuto 

akci a s ohledem na doporučení, která poskytla na předvýběrovém zasedání a vypracuje 

podrobnou zprávu obsahující hodnocení a odůvodnění doporučení ke jmenování 

konkrétního města Evropským hlavním městem kultury.118 

 

Oprávněnou pořadatelskou zemí akce pro rok 2015 byla Česka republika a 

Belgie, ve které titul získalo město Mons. Řídícím orgánem akce v České republice je 

samostatné oddělení Evropské Unie na Ministerstvu kultury. Přihlášku do soutěže 

podala ve stanoveném termínu 31. 9. 2009 za Českou republiku tři města – Hradec 

Králové, Ostrava a Plzeň. Ministerstvo kultury ČR pozvalo výběrovou komisi na 

předvýběrové řízení, které se konalo v Praze ve dnech 7. a 8. prosince 2009, kde se 

členové výběrové komise jednomyslně shodli, že do užšího výběru by měla postoupit 

města Ostrava a Plzeň.119 Závěrečnému jednání komise 8. 10. 2010 v Praze předcházela 

dvoudenní návštěva obou měst Plzně (6. 10. 2010) a Ostravy (7. 10. 2010) a závěrečná 

prezentace města, po které následovala 60ti minutová část otázek a odpovědí. Komise 

na tiskové konferenci slavnostně vyhlásila vítěze soutěže – Evropským hlavním městem 

kultury 2015 se stalo město Plzeň.120 

 

                                                
118 Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice: Jednací řád. MKČR 
[online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < http://www.mkcr.cz/cz/tiskovy-servis/ramcove-informace-k-
podavani-prihlasek-do-projektu--8220;evropske-hlavni-mesto-kultury-2015-8221;-7729/>.  

119 Zpráva z 1. kola soutěže o titul „Evropské hlavní město kultury 2015“ v České republice. MKČR [online]. 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z:<http://www.mkcr.cz/cz/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-
kultury/zprava-z-1--kola-souteze-o-titul-evropske-hlavni-mesto-kultury-2015-v-ceske-republice-44949/>. 

120 Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015: Zpráva z konečného výběru. MKČR [online]. 
2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-
kultury/Zprava-z-konecneho-vyberu_EHMK-2015-CZ_CS.pdf>. 
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4. Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 
V následující kapitole budou nastíněny okolnosti přípravy projektu a následné 

kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury a představeny základní vize a 

cíle, které byly předloženy výběrové komisi v přihlášce do soutěže a na jejichž základě 

byl městu titul EHMK 2015 v roce 2011 oficiálně udělen. Součástí přihlášky byla také 

komunikační strategie, která představuje základní rámec pro komunikační aktivity 

města v době kandidatury, a proto jí bude v následující kapitole věnována také 

pozornost a dále pak zejména komunikačním nástrojům použitých v tomto období.  

 

4.1 Počátky přípravy projektu a kandidatury 

Ačkoliv Zastupitelstvo města Plzně schválilo záměr ucházet se o titul EHMK 

2015 v září 2007121, první idea přihlásit se do soutěže vznikla již v roce 2003. Vlastní 

iniciativa vzešla z odboru kultury Magistrátu města Plzně, konkrétně přišel s nápadem 

Roman Černík, vysokoškolský učitel a v té době vedoucí odboru kultury na městě, který 

se inspiroval projektem rakouského Grazu. Město Graz bylo v roce 2003 Evropským 

hlavním městem kultury a v rámci této akce s ním na několika projektech 

spolupracoval.122 Pod vlivem grazských dojmů a zkušeností začal s tehdejší první 

náměstkyní primátora a radní pro oblast kultury Marcelou Krejsovou shromažďovat 

informace o projektu, podmínkách účasti a výběrových kritérií apod. Po jejich 

prostudování usoudili, že se kandidatura města jeví jako přínosná a že by se měla Plzeň 

zapojit do soutěže o titul EHMK 2015. 

 

S přípravou kandidatury začali Roman Černík s Marcelou Krejsovou v roce 

2006, kdy byl již schválený strategický dokument Program rozvoje města Plzně a svoji 

ambiciózní představu se jim podařilo prosadit v městské správě. Rada města Plzně 

pověřila 24. 8. 2006 přípravou, organizací a řízením projektu Útvar koordinace 

evropských projektů města Plzně.123 A v září 2007 Zastupitelstvo města odsouhlasilo 

                                                
121 Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 359, ze dne 6. 9. 2007. Magistrát města Plzně [online]. 2007 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

122 JEŽEK, Jiří. Evaluační výzkum projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Trendy 
v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni [online].  2013, č.1 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: < http://www.fek.zcu.cz/tvp/doc/akt/tvp-1-2013-clanek-1.pdf>. 

123 Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 909, ze dne 24.8.2006. Magistrát města Plzně [online]. 2006 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 
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záměr, že se Plzeň bude ucházet o titul EHMK 2015.124 Následující fáze spočívala 

hlavně v tvorbě koncepčních dokumentů, které vytvořily strategický rámec pro realizaci 

projektu. Byl vytvořen Integrovaný plán rozvoje města s názvem „Plzeň – Evropské 

hlavní město kultury 2015”125 a „Program rozvoje kultury 2009 – 2019”.126 

Vyvrcholením příprav bylo schválení těchto dokumentů a podání přihlášky do prvního 

kola soutěže o titul EHMK, které se uskutečnilo 15. 10. 2009.127 

 

4.2 Vítězství města Plzně 

Plzeň musela přesvědčit komisi o kvalitě svého projektu v konkurenci měst 

Ostrava a Hradec Králové, které se do soutěže také přihlásily. Uvedená města nejsou 

jediná, která kandidaturu zvažovala, ovšem příprava a realizace tak rozsáhlého projektu 

je velmi náročná a jde také pro město o velké finanční břemeno, proto nakonec od 

soutěže např. města České Budějovice128 nebo Brno129 upustily. Ze tří kandidátských 

měst byla do finále soutěže výběrovou komisí vybrána města Ostrava a Plzeň, která 

dostala doporučení, jak doplnit a dopracovat své přihlášky do druhého kola soutěže. 8. 

9. 2010 se konalo zasedání pro konečné určení vítěze, kde mezinárodní výběrová 

komise složená z 11 členů130 doporučila Plzeň jako hlavní město evropské kultury pro 

rok 2015.  

 

V čem byl projekt plzeňského týmu lepší než projekt konkurenční Ostravy? 

Plzeňská vize a plány podle výběrové komise lépe odpovídaly cílům a kritériím akce 

Evropského hlavního města kultury. Zejména komise ocenila „relevanci a tvořivost 

                                                
124 Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 359, ze dne 6. 9. 2007. Magistrát města Plzně [online]. 2007 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

125 Integrovaný plán rozvoje města: Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Útvar koordinace 
evropských projektů města Plzně [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/08/PEHMK_IPRM_dokument.pdf>. 

126 Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 - 2019. Magistrát města Plzně [online]. 2009 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-
dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx>. 

127 Otevřete si Plzeň!: Přihláška města Plzeň na titul Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. Plzeň: 
Magistrát města Plzně, 2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen_prihlaska_cz.pdf>.  

128 Začala "olympiáda" o titul Evropského hlavního města kultury. ČT24 [online]. 2009-02-10 [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/45121-zacala-olympiada-o-titul-evropskeho-
hlavniho-mesta-kultury/>.  

129 Brno odmítlo boj o titul evropské město kultury. Brněnský deník [online]. 2009-06-23 [cit. 2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/brno-evropske-mesto-kultury-zastupitele-
rozhoduji.html>. 
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prezentace, schopnost delegace poskytnout jasné a konkrétní odpovědi na položené 

otázky a vizi pro kulturní strategii a pochopení evropského rozměru, který je 

neodmyslitelnou součástí projektu.“131 Pozitivně komise hodnotila také spolehlivé řízení 

zapojující lidi s vůdčími schopnostmi a zkušenostmi v kulturní oblasti, vyvážený 

program a již dobře vybudované evropské vazby a kontakty. Svou roli sehrál i politický 

závazek ze strany primátora města a místních úřadů zapojených do projektu132, 

politickou podporu projektu vyjádřilo Zastupitelstvo města schválením přihlášky do 

prvního133 i druhého134 kola soutěže. 

 

Přenos ze slavnostního vyhlášení se promítal 8. 9. 2010 v 16:15 hodin v Plzni v 

Sadech pětatřicátníků, kde napínavý souboj sledovalo na velkoplošné obrazovce 

přibližně tři sta lidí135 a v Ostravě na Masarykovo náměstí, kde na výsledek netrpělivě 

čekalo více než dva tisíce fanoušků.136 Návštěvnost oslavy získání titulu, která se konala 

na nádvoří plzeňského Prazdroje v pátek 17. září 2010, byla ještě nižší než při vyhlášení 

výsledků. Důvodem mohl být program, který plzeňskou veřejnost příliš nelákal, a to, že 

přesný harmonogram vznikal narychlo a nebyl Plzeňanům znám až do středečního 

odpoledne. Symbolicky se úderem 20:15 hod. uskutečnil hromadný přípitek a na počest 

získání titulu bylo zdarma roztočeno 2015 půllitrů piva Pilsner Urquell. 

 

Pro Ostravany i představitele týmu, kteří chtěli pro město titul zajistit, byl 

výsledek soutěže velkým zklamáním, v té době primátor Ostravy Petr Kajnar své 

bezprostřední pocity vyjádřil slovy: „Mrzí mě to, rozhodnutí komise bylo těsné, vyhrál 

lepší – a nám nezbývá nic jiného, než stisknout zuby a pokračovat v našich projektech 

                                                                                                                                          
130 Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015: Zpráva z konečného výběru. MKČR [online]. 
2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-
kultury/Zprava-z-konecneho-vyberu_EHMK-2015-CZ_CS.pdf>. 

131 Tamtéž. 
132 Tamtéž 
133 Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 586, ze dne 15.10.2009. Magistrát města Plzně [online]. 2009 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

134 Usnesení bylo schváleno všemi hlasy zastupitelů města Plzně; Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 
290, ze dne 17.6.2010. Magistrát města Plzně [online]. 2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

135 Plzeň se snažila šokovat, radní před komisí ostříhala kolegu dohola. iDnes: Plzeňský kraj [online]. 
2010-09-08 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://plzen.idnes.cz/plzen-se-snazila-sokovat-radni-pred-
komisi-ostrihala-kolegu-dohola-1fk-/plzen-zpravy.aspx?c=A100908_152753_plzen-zpravy_alt>. 

136 Evropským městem kultury je Plzeň, Ostravu utěšoval i předseda poroty. iDnes: Plzeňský kraj [online]. 
2010-09-08 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://kultura.idnes.cz/evropskym-mestem-kultury-je-plzen-
ostravu-utesoval-i-predseda-poroty-1m5-/divadlo.aspx?c=A100908_104130_divadlo_jaz>. 
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dál.”137 Přesně to doporučila Ostravě také výběrová komise ve svém závěrečném 

hodnocení, kde uvádí, že „Ostrava může profitovat z práce, kterou odvedla v průběhu 

soutěže a nastartovat rozvoj města přes kulturu“138 a rovněž podpořila město, aby 

„pokračovalo ve svých ambicích, protože ústřední část projektu může být zrealizována i 

bez titulu Evropské hlavní město kultury“.139  

 

Komise také ocenila zapojení obyvatel do přípravy projektu a celkové „zapálení” 

do projektu140, což bylo zřetelné např. při slavnostním vyhlášení, které v Ostravě 

s velkým nadšením sledovalo několikanásobně více lidí než ve vítězné Plzni. Pro 

porovnání, do přípravy akce Ostrava investovala přibližně sedmdesát milionů, město 

Plzeň okolo patnácti milionů.141 

 

Současně se v souvislosti s rozhodnutím komise a vyhlášením těsného výsledku 

hlasování142 6 ku 5 ve prospěch Plzně začaly v médiích objevovat a šířit spekulace o 

tom, jaké bylo rozložení hlasů komise. Ta měla být původně třináctičlenná, dva 

zahraniční porotci se však na poslední chvíli ze zasedání omluvili.143 Plzeňský tým v 

čele s Yvonou Kreuzmannovou, uměleckou ředitelkou projektu v letech 2008 – 2011144, 

se jednoznačně vymezil proti spekulacím, že všech pět zahraničních porotců hlasovalo 

pro Ostravu a předseda komise Robert Scott uvedl, že „porota nebyla pod žádným 

politickým tlakem a její rozhodování bylo naprosto nezávislé “ a doplnil, že „ani ministr 

kultury Jiří Besser výsledek do poslední chvíle neznal.”145 

 

                                                
137 Prohra s Plzní je nespravedlivá, říká šéf týmu Ostrava 2015. iDnes: Moravskoslezský kraj [online]. 
2010-09-09 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://ostrava.idnes.cz/prohra-s-plzni-je-nespravedliva-rika-
sef-tymu-ostrava-2015-pk1-/ostrava-zpravy.aspx?c=A100909_085418_ostrava-zpravy_jab>. 

138 Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015: Zpráva z konečného výběru. MKČR [online]. 
2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-
kultury/Zprava-z-konecneho-vyberu_EHMK-2015-CZ_CS.pdf>. 

139 Tamtéž. 
140 Tamtéž. 
141 Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015: Zpráva z konečného výběru. MKČR [online]. 
2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-
kultury/Zprava-z-konecneho-vyberu_EHMK-2015-CZ_CS.pdf>. 

142 Hlasování bylo tajné, tudíž nelze zjistit, kdo jak hlasoval; Prohra s Plzní je nespravedlivá, říká šéf týmu 
Ostrava 2015. iDnes: Moravskoslezský kraj [online]. 2010-09-09 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://ostrava.idnes.cz/prohra-s-plzni-je-nespravedliva-rika-sef-tymu-ostrava-2015-pk1-/ostrava-
zpravy.aspx?c=A100909_085418_ostrava-zpravy_jab>. 

143 Tamtéž. 
144 Mgr. Yvona Kreuzmanová – předsedkyně a zakladatelka občanského sdružení Tanec Praha o.s. MČ 
Praha 3 [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.praha3.cz/noviny/o-mc-praha-3/kniha-
cti/medailony/x68-kreuzmannova.html>. 

145 Evropským městem kultury je Plzeň, Ostravu utěšoval i předseda poroty. iDnes: Plzeňský kraj [online]. 
2010-09-08 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://kultura.idnes.cz/evropskym-mestem-kultury-je-plzen-
ostravu-utesoval-i-predseda-poroty-1m5-/divadlo.aspx?c=A100908_104130_divadlo_jaz>. 
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4.3 Role Plzeňského kraje a jeho příspěvkových organizací 
v projektu  

 Zapojení Plzeňského kraje hraje v projektu Plzeň - EHMK 2015 významnou roli, 

jeho podpora je pro projekt takového rozsahu klíčová. Již od počátku příprav projektu 

Plzeňský kraj podnikal kroky k naplňování místního i regionálního rozměru projektu a 

na jeho realizaci se podílí několika způsoby. Jednak formou deklarace podpory a 

spolupráce bez konkrétních finančních prostředků a dále pak svou dotační politikou 

prostřednictvím grantových programů v oblasti kultury, prezentací projektu na 

významných akcích a přímým zapojením příspěvkových organizací v oblasti kultury do 

projektu. 

 

 V roce 2007 Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 3452/07 schválila záměr 

zapojení kraje do projektu. Dále navazovalo v roce 2008 usnesení Rady PK č. 3930/08, 

které schválilo uzavření Prohlášení o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Plzní při 

přípravě a následné realizaci projektu Integrovaný plán rozvoje města Plzeň – EHMK 

2015. Prohlášení bylo podepsáno v září 2008. V roce 2009 pak Zastupitelstvo 

Plzeňského kraje svým usnesením č. 243/09 schválilo podepsání Deklarace o spolupráci 

a vzájemné podpoře projektu, uzavřené mezi městem Plzní, městem Řezno, Plzeňským 

krajem, zemskými vládami Horního Falcka a Dolního Bavorska a krajem Horního 

Falcka, podepsáno bylo v říjnu 2009. 

 

 V návaznosti na podepsané dokumenty (Prohlášení o spolupráci a Deklarace o 

spolupráci a podpoře projektu) bylo v roce 2013 uzavřeno Memorandum o spolupráci 

Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň při realizaci projektu Plzeň – EHMK 

2015.146 V tomto dokumentu Plzeňský kraj deklaruje svoji aktivní účast a finanční 

zapojení do projektu. Zejména pak prostřednictvím dotačního Programu podpory 

kultury v Plzeňském kraji, jehož součástí je samostatný tematický okruh podporující 

akce projektu EHMK a prostřednictvím přímého zapojení příspěvkových organizací 

Plzeňského kraje v oblasti kultury, které se již během přípravné fáze významně podílely 

na kulturním programu projektu. Vedle dotačního Programu podpory kultury Plzeňský 

                                                
146 Memorandum o spolupráci Plzeňského kraje a statutárního města Plzně při realizaci projektu Plzeň - 
Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeňský kraj [online]. 2013 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/memorandum-o-spolupraci-plzenskeho-kraje-a-statutarniho-
mesta-plzne-pri-realizaci-projektu>. 
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kraj částkou 30 mil. Kč finančně podpořil klíčové projekty regionálního programu 

prostřednictvím finanční podpory nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město 

kultury 2015.147 

 

 Plzeňský kraj přistoupil ke spolupráci na stěžejním projektu v rámci regionální 

programové linie „Západočeské baroko“, na jehož přípravě a realizaci se podílí kulturní 

organizace zřizované Plzeňským krajem. Především se do projektu zapojila 

Západočeská galerie v Plzni. Ta od ledna 2015 do dubna 2015148 pořádala výstavu 

Mnichov – zářící metropole umění 1870 – 1918, která je jedním z hlavních projektů 

EHMK. V současné době připravuje některé další významné projekty. Např. od května 

2015 do září 2015 probíhá výstava Gottfrieda Lindauera.149 Na tuto akci Západočeská 

galerie ve spolupráci s dalšími příspěvkovými organizacemi Plzeňského kraje naváže 

výstavou Baroko v západních Čechách, která doplní jeden z vlajkových projektů 

EHMK, festival 9 týdnů baroka.150 

 

 Západočeská galerie v Plzni je také nositelem projektu rekonstrukce a revitalizace 

interiérů Adolfa Loose v domě na Klatovské třídě 110 v Plzni, s cílem vybudovat 

Badatelské centrum pro výzkum architektury 19. a 20. století. Třetím stěžejním 

projektem uvedeným v Memorandu má být výstavba nové budovy Západočeské galerie 

v Plzni. V roce 2010 Zastupitelstvo PK schválilo svým usnesením č. 355/10 záměr na 

výstavbu nové budovy Západočeské galerie v Plzni a výsledky veřejné architektonické 

soutěže na výstavbu této nové budovy. Realizace výstavby se však z finančních důvodů 

zatím neuskutečnila, protože zatím nebyla vypsána vhodná výzva na oblast podpory a 

realizace začne až tehdy, když na ni Plzeňský kraj získá dotaci ze Strukturálních fondů 

EU v novém programovém období 2014 – 2020.151 

 

                                                
147 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 - 2. výzva. Plzeňský kraj [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/pravidla-pro-poskytovani-financni-podpory-plzenskeho-kraje-
nositelum-projektu-plzen-evropsk-1>. 

148 Mnichov – zářící metropole umění 1870 – 1918. Západočeská galerie v Plzni [online]. [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://www.zpc-galerie.cz/cs/mnichov-zarici-metropole-umeni-1870-1918-242>. 

149 Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů. Západočeská galerie v Plzni 
[online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: < http://www.zpc-galerie.cz/cs/gottfried-lindauer-1839-1926-
plzensky-malir-novozelandskych-maoru-250>. 

150 Společnost Plzeň 2015 je hlavním partnerem výstavních projektů. Západočeská galerie v Plzni [online]. 
[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.zpc-galerie.cz/cs/spolecnost-plzen-2015-je-hlavnim-partnerem-
vystavnich-projektu-363>. 
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  Plzeňský kraj se finančně a organizačně podílí na projektu Informační 

regionální síť, jejíž činnost byla zahájena na jaře 2014. Do této sítě se v rámci 

partnerství postupně zapojily desítky institucí v Plzeňském kraji.152 Partnerem jsou např. 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Muzeum Českého lesa v Tachově, Muzeum a 

galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. nebo Galerie Klatovy/Klenová a další 

regionální instituce. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o projektu EHMK 

v regionech Plzeňského kraje a současně propagovat akce, které se v regionu konají. 

Dalším přínosem je reciproční prodej vstupenek, přičemž návštěvník pozná zapojení 

instituce do projektu jejím označením v barvách projektu.153 Informační regionální síť je 

spolu s programovou linií Západočeské baroko projektem, který přesáhne rok 2015 a 

Plzeňský kraj má zájem podpořit jeho udržitelnost i do dalších let.  

 

 Druhým memorandem zapojující Plzeňský kraj do projektu, bylo memorandum o 

spolupráci mezi Českou televizí, statutárním městem Plzeň, Plzeňským krajem a 

společností Plzeň 2015, které bylo uzavřeno v roce 2013. Memorandum výslovně 

nevymezuje podmínky spolupráce, ale deklaruje vůli všech stran spolupracovat na 

realizací projektů, které budou přínosem pro dlouhodobý rozvoj Plně s Plzeňského 

kraje, především se strany dohodly na spolupráci při medializaci projektu Plzeň – 

EHMK 2015.154 Plzeňský kraj se též aktivně podílí na vydávání různých propagačních a 

programových materiálů. 

 

  

 

 
  
  

 

                                                                                                                                          
151 Kraj stále připravuje v Plzni novou budovu galerie za 600 milionů. Archiweb [online]. 2013-11-23 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=14505>. 

152 Informativní zpráva ve věci: Aktuálního stavu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 ze 
dne 24. 4. 2014. Magistrát města Plzně [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

153 Program projektu : kniha druhá. 1.vyd. Plzeň : Plzeň 2015 [online]. 2014 [cit.2015-04-15]. 227 s. 
Dostupné z: < http://issuu.com/plzen2015ops/docs/kniha_2>. 

154 Memorandum o spolupráci mezi Českou televizí, statutárním městem Plzeň, Plzeňským krajem a spol. 
Plzeň 2015 uzavřené v Plzni dne 2.12.2015. 
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4.4 Vize a cíle projektu 

Základní vizí projektu, tedy vizí veškerých kroků v přípravném období i v roce 

2015, je vnímán dokument – „Pilsen, open up! – Přihláška do druhého kola soutěže 

(dále přihláška), na jejímž základě byl městu titul EHMK 2015 udělen. Město si 

stanovilo velmi komplexní vizi projektu: „Plzeň jako multikulturní, otevřeně 

komunikující metropole s vitální a svébytnou uměleckou scénou s důrazem na živé 

umění, festivaly, kreativní technologie, design a umění ve veřejném prostoru.“155 A Vizi 

dále rozvíjí ve čtyřech ideových proudech – Umění a Technologie, Vztahy a City, 

Tranzit a Menšiny, Příběhy a Prameny156, které tvoří hlavní programovou linii projektu 

v roce 2015 a všechny další nově vznikající projekty do ní budou tematicky zařazeny. 

 

Příprava programové náplně je těžištěm průběhu celého přípravného období a 

také nástrojem k systémové změně a procesu, který může přesáhnout rok 2015. Program 

by měl být impulsem k dosažení dlouhodobějších cílů, ale pokud má být projekt v tomto 

smyslu úspěšný, neměl by se podle společnosti Plzeň 2015 zaměřit pouze na ojedinělé 

události bez širších souvislostí, ale snažit se o „proces nejširšího zapojení občanů, 

kterým není lhostejné, kde a jak žijí”.157 Protože právě samovolný proces zapojení a 

vytváření programu „zdola” může vést k dlouhodobé udržitelnosti projektu. Ten by 

neměl být pouze jednorázovým ohňostrojem, který po uplynutí daného kalendářního 

roku vyšumí do ztracena, ale měl by mít dlouhodobější, nejlépe trvalý charakter. 

 

Na základě výše definované vize projektu si projektový tým stanovil dva druhy 

cílů. Prvními jsou cíle, k jejichž naplnění byla organizace Plzeň 2015 městem v roce 

2010 přímo zřízena. Hlavní činnosti organizace, které jsou v rámci přípravy projektu 

sledované, jsou následující aktivity: realizovat kvalitní a atraktivní program, naplnit 

kritéria Evropské unie, tedy Evropskou dimenzi a zajistit účast a aktivní zapojení 

obyvatel (dimenze Město a občané) a získat tak Cenu Meliny Mercouri, což je jediný 

                                                
155 Veřejná setkání v rámci projektu Plzeň 2015 rámci projektu Plzeň 2015. Plzeň 2015 [online]. [cit. 2015-
04-15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/Fresh-air-koncept-
projektu.pdf>. 

156 Tamtéž. 
157 Pilsen, open up! Otevřete Plzeň. Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.turisturaj.cz/priloha/3352-Info-bro%C5%BEura.pdf>. 
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finanční příspěvek Evropské komise do projektu a dále vytvořit podmínky pro 

dlouhodobou udržitelnost změn.158  

 

Další cíle jsou spíše dlouhodobější povahy a zaměřují se na dlouhodobé dopady 

projektu. Jedním ze zásadních cílů z hlediska dlouhodobého dopadu na oblast rozvoje 

města je změnit image města a „vytvořit z Plzně obecně známou značku nejen pro pivo, 

ale i pro kulturu a kreativitu.”159 Pro takovou strukturální proměnu města 

prostřednictvím kultury je však nutným předpokladem, aby „co nejvíce obyvatel města 

považovalo projekt EHMK za vlastní”.160 Jedním z indikátorů úspěšnosti projektu pak v 

roce 2015 bude to, zda se podaří, aby co největší počet Plzeňanů cítil hrdost na to, že 

žije v Evropském hlavním městě kultury.161 

 

Výše uvedené vize a cíle vychází a navazují na rozvojový dokument města 

Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 – 2019 a jsou v souladu s 

Programem rozvoje města. Vyjadřují snahu vytvořit z Plzně moderní otevřené evropské 

město s kvalitní kulturní a uměleckou scénou, které bude lákat místní obyvatele, turisty 

i podnikatele. Pro město zisk titulu představuje možnost posílení prestiže na evropské 

scéně a příležitost k transformaci města jako významného centra kultury, je to možnost, 

jak vzbudit chuť a zájem veřejnosti a nastartovat dlouhodobě udržitelnou proměnu 

plzeňské kultury, což však zásadním způsobem závisí na zvládnutí celého procesu 

přípravy a realizace vrcholného roku 2015 a následném zabezpečení udržitelnosti změn. 

 

4.5 Infrastrukturní projekty 

V rámci soutěže se Plzeň zavázala, že částečně vlastními silami a částečně ve 

spolupráci se svými partnery postaví několik objektů stále chybějící kulturní a 

volnočasové infrastruktury. Podle Evy Herinkové (v té době náměstkyně pro kulturu a 

cestovní ruch) bez nově vybudované kulturní infrastruktury „nebude naplněn umělecký 

program a naopak bez kvalitního programu nemohou žít připravovaná zařízení.“162 

                                                
158 Strategie společnosti 2015. Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf>. Str. 8.  

159 Tamtéž.  
160 Tamtéž. 
161 Tamtéž. Str. 9. 
162 Město ustanovilo koordinační skupinu pro projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015: Tisková 
zpráva. Magistrát města Plzně [online]. 2010-12-30. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
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Klíčové infrastrukturní projekty uvádí přihláška do druhého kola soutěže: vytvoření  

nového multidisciplinárního kulturního centra v areálu bývalého pivovaru Světovar, 

stavba nové divadelní budovy, stavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni, 

revitalizace území Štruncových sadů, vytvoření sportovně rekreačních tras v údolí řek. 

Z tohoto plánu byly nakonec zrealizovány pouze dva projekty a to revitalizace 

Štruncových sadů, kde vznikla sportovně relaxační zóna a stavba Nového divadla. V 

následující kapitole bude přiblížen projekt Světovar, který byl vlajkovou lodí celého 

projektu, a již zmíněná stavba Nového divadla.  

 

4.5.1 Revitalizace areálu Světovar 

Světovar je nevyužívaný industriální objekt o rozloze přibližně 6 ha rozkládající 

se v městské části Plzeň 2 Slovany. Jedná se o bývalý pivovar, který byl později 

využíván pro vojenské účely jako kasárny. Tento komplex měl být přestavěn na 

multifunkční kulturní centrum, kde se měl nacházet stěžejní projekt 4x4 Cultural 

Factory, který spočívá ve vybudování zázemí pro kulturní neprofesionální organizace a 

umělce různých žánrů. Rekonstrukcí zde měly podle původního záměru vzniknout 

zkušební a jevištní prostory, víceúčelové sály, ateliéry, umělecké dílny a prostory pro 

rezidenční umělecké pobyty a co-workingové centrum, zároveň také prostory pro 

Archiv města Plzně, pro něž je existence těchto prostor zásadní.163 

 

S vybudováním kulturní fabriky Světovar bylo počítáno již v dokumentu 

Program rozvoje kultury ve městě Plzni pro léta 2009 – 2019.164 Podle něj měla být 

stavba zahájena nejpozději v roce 2011 a nejpozději v roce 2015 měla proběhnout 

kolaudace objektu, předpokládané náklady byly stanoveny ve výši 100 mil. Kč.165 Ve 

skutečnosti se zahájení stavebních prací zdrželo a s přestavbou se začalo až v roce 2013 

                                                                                                                                          
<https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/pro-media/tiskove-zpravy/clanky/tiskove-zpravy-z-magistratu-
mesta-plzne-v-roce-2010.aspx>. 

163 ŠLEHOFEROVÁ, Marta. Kapitálové investice projektu Plzeň: Evropské hlavní město kultury 2015 a 
jejich místo ve strategickém plánování města Plzně. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni [online]. [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.tvp.zcu.cz/cd/2014/PDF_sbornik/slehoferova.pdf>. Str. 2. 

164 Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 - 2019. Magistrát města Plzně [online]. 2009 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-
dokumenty/clanky/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx>. Str. 12. 

165 Tamtéž. Str. 13. 
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po tom, co Zastupitelstvo schválilo, že město může na tuto stavbu vyhlásit veřejnou 

zakázku.166  

 

Zvládnutí celé rekonstrukce objektu do stanoveného termínu se zkomplikovalo 

při bourání a přípravě přestavby, když byla zjištěna kontaminace podlah ropnými 

látkami, přítomnost dehtu v izolaci stěn a špatné konstrukce.167 Projekt měl být hotov již 

na jaře 2015, což se nestalo a v dohledné době ani nestane168, a tak město přišlo o dotaci 

ze Strukturálních fondů EU, která představovala jednu třetinu rozpočtu na rekonstrukci 

a konverzi kulturní památky Světovar.169 Množství karcinogenních látek překročilo 

hygienické limity a město muselo přistoupit k odstranění těchto kontaminovaných 

materiálů a také se rozhodnout, zda se do finančně náročné rekonstrukce pustí na vlastní 

náklady, anebo areál zakonzervuje.170 

  

Radnice se nakonec rozhodla pro levnější variantu, tedy realizaci stavby 

nedokončit a nechat objekt konzervovat.171 A kvůli splnění podmínek projektu EHMK 

se vedení města rozhodlo většinu aktivit, které se měly uskutečnit v areálu Světovar, 

přesunout do náhradních prostor, do bývalého depa plzeňských dopravních podniků v 

Cukrovarské ulici. Obecně prospěšná společnost Plzeň 2015 získala souhlas se 

                                                
166  Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 108, ze dne 21.3.2013. Magistrát města Plzně [online]. 2013 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

167 Plzeň řeší průšvih, plány na vznik kulturní fabriky Světovar se hroutí. iDnes: Plzeňský kraj [online]. 
2014-05-21 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://plzen.idnes.cz/plzen-svetovar-kulturni-fabrika-projekt-
fpo-/plzen-zpravy.aspx?c=A140521_152219_plzen-zpravy_pp>, resp. Usnesení Zastupitelstva města 
Plzně č. 621, ze dne 11.12.2014. Magistrát města Plzně [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

168 Usnesením ZMP č. 621 ze dne 11. 12. 2014 bylo schváleno ukončení realizace staveb “Archiv 
Světovar” a „4x4 Cultural Factory Světovar”; Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 621, ze dne 
11.12.2014. Magistrát města Plzně [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

169 Usnesení č. 1060/2014. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/rop-jihozapad/Soubor-usnesen-z-57-dnho-zasedn-
VRR-ze-dne-12-12-2014.pdf>. 

170 Kvůli karcinogennímu Světovaru a chybějícím penězům najdou umělci azyl v bývalém depu. Český 
rozhlas [online]. 2015-01-13 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < 
http://m.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/kvuli-karcinogennimu-svetovaru-a-chybejicim-penezum-
najdou-umelci-azyl-v-byvalem-depu--1442918>. 

171 Možnost nedokončení stavby činí celkové společné výdaje na akce „Archiv Světovar” a „4x4 Cultural 
Factory Světovar” 112 mil. korun, v těchto nákladech však není zahrnuta částka související s ukončením 
smlouvy se sdružením Světovar. V případě pokračování realizace staveb by celkové společné výdaje 
činily 369 mil. Kč; Usnesení rady města Plzně č. 1269, ze dne 11.12.2014. Magistrát města Plzně 
[online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 
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stavebními úpravami haly DEPA2015 v únoru 2015.172 a v 24. 4. 2015 se konalo 

oficiální otevření objektu s názvem „Otevíráme DEPO2015!”.173 

 

4.5.2 Stavba Nového divadla 

Stavba Nového divadla s rozpočtem okolo 800 milionů korun představuje jednu 

z největších infrastrukturních investičních akcí v oblasti kultury v Plzni. Nové divadlo 

bylo slavnostně otevřeno uvedením opery Prodaná nevěsta 2. září 2014174, avšak ani v 

tomto případě nebyla realizace stavby jednoduchá a již v průběhu stavebních prací se 

setkala s kritikou. Ačkoliv měla být stavba podle Programu kultury ve městě Plzni na 

léta 2009 – 2019 zahájena nejpozději v roce 2011, stavební práce na nové divadelní 

budově byly započaty až v červnu 2012 podle projektu architektonické kanceláře 

Helika, který byl vypracován na základě ideového návrhu autorů z portugalského 

architektonického studia Contemporânea Lda.175 I přesto, že se v průběhu roku 

objevovaly problémy a otevření v termínu nebylo jisté, byla novostavba divadla dne 27. 

8. 2014 zkolaudována.176 

 

Při převzetí díla bylo všemi zúčastněnými stranami odsouhlaseno, že se dílo 

přebírá bez vad a nedodělků. Po zahájení běžného provozu divadla však byly zjištěny 

rozdíly ve skutečném provedení stavby oproti tomu, jak bylo uvedeno ve schválené 

zadávací dokumentaci. A vzhledem k tomu, že došlo již k dokončení díla a jeho předání 

městu, nebylo možné tyto nesrovnalosti řešit dodatkem ke Smlouvě o dílo177, a tak se 

náklady projektu opět zvýšily, k jejich navýšení došlo formou takzvaných víceprací již 

v průběhu realizace.178 Rozporuplné reakce Plzeňanů kromě těchto problémů dále 

                                                
172 Usnesení rady města Plzně č. 121, ze dne 5.2.2015. Magistrát města Plzně [online]. 2015 [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

173 DEPO2015 Grand Opening. Plzeň 2015 [online]. 2015 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/cs/akce/depo2015-grand-opening>. 

174 Nejmodernější scéna v České republice se otevřela v Plzni. Plzeň: Radniční listy města Plzně [online]. 
2014. č.9 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/o-meste/multimedia/radnicni-
listy/archiv/radnicni-listy-archiv-2014.aspx>. 

175 Nové divadlo: Stavba. Divadlo J.K.Tyla [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.djkt.eu/cz/nove-divadlo/stavba/>. 

176 Usnesení rady města Plzně č. 1269, ze dne 11.12.2014. Magistrát města Plzně [online]. 2014 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

177 Tamtéž. 
178 Zastupitelé Plzně schválili zvýšení nákladů na stavbu nového divadla. iDnes: Plzeňský kraj [online]. 
2013-11-08 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: < http://plzen.idnes.cz/stavba-noveho-divadla-v-plzni-d21-
/plzen-zpravy.aspx?c=A131108_084427_plzen-zpravy_pp>. 
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směřovaly k řešení interiéru budovy (hlavně schody), k betonové fasádě a „vajíčka” 

před divadlem a lokaci divadla vůbec.179 

 

5. Komunikační a marketingová strategie navrhovaná 
přihláškou 

Součástí první i druhé přihlášky do soutěže byla plánovaná komunikační 

strategie pro celou akci Evropské hlavní město kultury včetně vrcholného roku 2015. V 

prvním kole bylo v přihlášce180 nastíněno, jak bude komunikační strategie vypadat, a 

naznačeno, jaké komunikační nástroje bude používat, aby se podařilo vybudovat 

všeobecné povědomí o plzeňském projektu. V přihlášce do druhého kola získala 

komunikační strategie konkrétnější podobu, především pokud jde o strategii 

komunikace s médii a aktivizaci veřejnosti a obyvatel města a byla rozvinuta ve spojení 

se sloganem projektu „Pilsen, Open Up”.181 

 

Slogan „Pilsen, Open Up!” nemá doslovný překlad a autorský tým jej v českém 

jazyce interpretuje nejčastěji jako „Otevřete si Plzeň!“ nebo „Plzeň otevřená či 

otevírající se novým procesům“ a má posílit přijetí kultury každého jednotlivce za 

součást každodenního života a vzbuzení zájmu o evropský projekt. Odkazuje tedy 

k otevřenosti, a to nejen směrem k Evropě, ale také k „překonávání uzavřenosti české 

společnosti”182 a otevírání se místních obyvatel.  

5.1 Cílové skupiny komunikace 

Hlavním cílem komunikačních aktivit v přípravné a realizační fázi projektu je 

poskytnout informace co nejširšímu publiku, a protože jde o velmi široký cílový 

segment, byly za účelem lepší orientace a efektivnější komunikace v přihlášce183 

vydefinovány dvě základní cílové skupiny – laická veřejnost, do které spadají 

především obyvatelé Plzně a přilehlých regionů, občané ČR a EU obecně, cílem je zde 

                                                
179 Hlavní architekt divadla v Plzni je rád za rozporuplné reakce. Archiweb [online]. 2014-09-04 [cit. 2015-
04-15]. Dostupné z: <http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=16136>. 

180 Přihláška města Plzně do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Magistrát města Plzně 
[online]. 2015. 240 s. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-
content/uploads/2009/10/cj_archiv.pdf>. Str. 199 – 209. 

181 Otevřete si Plzeň!: Přihláška města Plzeň na titul Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. Plzeň: 
Magistrát města Plzně, 2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen_prihlaska_cz.pdf>. Str. 17. 

182 Tamtéž.  
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zvýšit povědomí o přípravách projektu, nalákat na jednotlivé akce programu a vysvětlit 

dlouhodobé pozitivní vlivy zisku titulu. Druhou skupinou je odborná veřejnost, např. 

různé profesní svazy, komory, neziskové organizace aj., a dále média, tedy všichni, 

jejichž práce spočívá ve zprostředkování informací společnosti, tedy širokému publiku a 

je proto nutné získat jejich podporu při realizaci projektu. 

5.2 Nástroje komunikace 

V představené komunikační strategii (dále strategie) je plánováno využít 

širokého spektra komunikačních nástrojů, které nejsou kategoricky rozdělené podle 

klasického marketingového mixu, jež je často uváděný v teorii marketingu. Nástroje 

jsou rozdělené do dvou skupin na standardní a nestandardní komunikační nástroje a třetí 

samostatnou sekci představují nástroje komunikace s médii. Mezi standardní nástroje 

komunikace jsou zařazeny tiskoviny, tedy různé newslettery, letáky, publikace různých 

kulturních institucí a palubní časopisy, dále je zde počítáno s využitím outdoor a indoor 

reklamy ve veřejném prostranství v podobě citylightů, billboardů, hepercubů a také s 

brandingem partnerských dopravců a promítáním prvků na veřejných budovách (tzv. 

videomapping).  

 

Významnou součástí komunikace projektu má být komunikace na webových 

stránkách projektu – www.plzen2015.eu a www.pilsen2015eu v českém, anglickém a 

německém jazyce, blogy, kulturní portály, evropské, české i mezinárodní zpravodajské 

portály a portály cestovního ruchu. Komunikační kanály pro kulturní turisty mají tvořit 

městská informační centra, agentura CzechTourism, česká centra v zahraničí a 

zmiňované portály cestovního ruchu. Dále do této sekce spadá komunikace 

prostřednictvím tzv. „Give away items” neboli reklamních a upomínkových předmětů a 

prostřednictvím propagačních kulturních akcí, jako jsou např. besedy, konference, 

workshopy a diskuse, do nichž by se mohla zapojit široká veřejnost. 

 

Strategie v této části počítá se spoluprací s televizním kanálem ARTE184 a 

dalšími médii, tištěnými, elektronickými i audiovizuálními a dále počítá s tzv. 

                                                                                                                                          
183 Tamtéž. Str. 216. 
184 ARTE je zkratka pro francouzsko-německou kulturní satelitní TV (Association Relative à la Télévision 
Européenne). Jde o veřejnoprávní vysílací organizaci, která byla založena v roce 1991, jejími zakladateli 
byli François Mitterrand, Helmut Kohl and Lothar Späth; Who We Are: ARTE and European Cultural 
Public Channel. ARTE [online]. 2008 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < http://www.arte.tv/fr/qui-sommes-
nous/2153580.html>. 
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mediátory, kteří v komunikaci sehrávají důležitou roli jako nositelé informací z města a 

regionu. Jde o spolupráci s různými spolky, svazy, sdruženími a organizacemi, jako jsou 

např. neziskové organizace, školy, MAS (místní akční skupiny), Asociace krajů ČR, 

Svaz měst a obcí ČR, církevní a náboženské organizace, Krajský úřad Plzeňského kraje, 

hospodářské komory a sdružení podnikatelů, umělecká sdružení a mnoho dalších.   

 

V rámci nestandardních komunikačních nástrojů byl zvolen osobnější způsob 

komunikace, kam je zařazený speciální informační a propagační dopravní prostředek, 

tzv. pojízdné kreativně-informační centrum (autobus 2015), které vyjíždí do plzeňského 

regionu, aby propagovalo projekt EHMK 2015. Podobně by měl programovou nabídku 

měst Plzeň a Mons propagovat speciálně upravený vlak tzv. Creative European Culture 

Train, který by měl v roce 2015 projíždět evropskými státy a být doprovázen kulturními 

akcemi pro širokou veřejnost. Pro osobní a bezprostřední komunikaci bylo pro 

obyvatele i návštěvníky v roce 2014 vybudováno informační centrum na náměstí 

Republiky v Plzni. 

 

Dále sem byl zařazen tzv. co-branding významných plzeňských značek. V rámci 

spolupráce projektu Plzeň 2015 s Plzeňským Prazdrojem vznikl projekt „To beer or not 

to beer?!”. Pivovar v rámci tohoto projektu deklaruje propojení obou značek na lahvích 

svého piva v omezené edici pro rok 2015 a Pilsner Urquell se tak stane „nositelem 

informací o projektu města Plzně a pozvánkou na události EHMK“.185 Plzeň tak spoléhá 

na silné spojení Plzně jako města piva a plánuje tohoto potenciálu využít k 

marketingovým účelům. Podobným způsobem má dojít k propojení marketingových 

aktivit projektu Plzeň 2015 s Bohemia Sekt, a. s., výrobcem šumivých vín, který 

deklaroval co-branding značek v roce 2015 na českém, slovenském, německém a 

belgickém trhu.  

 

V této sekci jsou dále popsané nástroje virální marketing a „šeptanda”, přičemž 

autorský tým předpokládá samovolné šíření sdělení mezi lidmi ve formě vtipných videí 

nebo emailů, které budou samy o sobě tak přitažlivé, že je lidé budou chtít sami 

spontánně posílat svému okolí především prostřednictvím sociálních sítí. Tým chce dále 

využít metody tzv. guerilla marketingu, což je zvláštní, nekonvenční forma marketingu 
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s nižšími náklady, než které mají klasické formy marketingu.186 Potom se zde setkáme s 

pojmem „ambasadoři projektu”, jde o okruh významných osobností, které veřejně 

podpořily kandidaturu města. Ke zprostředkování informací má v obou hlavních 

městech kultury sloužit internetová EHMK televize na adrese ecoc.tv, kde má být 

zároveň vytvořeno interaktivní prostředí, kde budou moci fanoušci EHMK vkládat a 

sdílet svá videa. 

 

Třetí část komunikačních nástrojů je zacílena na komunikaci s médii a to na 

komunikaci jak s českými médii, především regionálním tiskem a rádii, tak na 

komunikaci se se zahraničními médii působícími v rámci ČR (např. AP, DPA, Reuters, 

BBC, Bloomberg). Úzká spolupráce má být navázána také se zástupci evropských a 

světových médií v Bruselu, kde se nachází akreditovaná zahraniční novinářská 

komunita, kterou tvoří několik skupin, které zahrnují např. Reuters, AFP, The Financial 

Times, The Economist, The Wal Street Journal Europe, The International Herald 

Tribude nebo CNN. Jiná média, která mají zastoupení v Bruselu, jsou např. Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Il Sole 24 Ore, The Washington Post nebo The New York Times 

(USA).  

 

Další segment má tvořit specializovaný evropský tisk, který zahrnuje tituly The 

European Voice či Environment Watch:Western Europe. V komunikační strategii je 

počítáno, že bude využito evropské komunikační sítě Europa Direct a bude vytvořena 

kontaktní síť novinářů, kteří se orientují přímo na kulturu a problematiku EU a budou 

jim pravidelně poskytovány aktuální informace o průběhu příprav a realizace projektu. 

Zprávy z aktuálního dění mají být poskytovány také mezinárodním tiskovým agenturám 

a internetovým portálům cnn.com, bbc News on-line nebo WSJ. com, které zástupci 

projektu vidí jako nejvlivnější nositele informací.  

 

Ve strategii jsou uvedeny také konkrétní komunikační nástroje: neformální 

pravidelná setkávání členů přípravného týmu se zástupci médií, formální setkávání se 

zástupci médií formou tiskových konferencí i v anglickém jazyce s online přenosem 

prostřednictvím webové stránky projektu, vytvoření press centra, které bude zajišťovat 

                                                                                                                                          
185 Otevřete si Plzeň!: Přihláška města Plzeň na titul Evropské hlavní město kultury 2015 [online]. Plzeň: 
Magistrát města Plzně, 2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen_prihlaska_cz.pdf>. Str. 219. 
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servis pro média, individuální zajišťování rozhovorů, tiskové zprávy, nabídka 

podkladových materiálů médiím, press tripy neboli poznávací cesty pro zahraniční 

novináře, oficiální webová stránka a využití tiskových atašé na českých ambasádách v 

zemích EU a sítě Českých center v zahraničí.  

 

6. Komunikační aktivity města v období kandidatury na 
titul EHMK 2015 

Ačkoliv první jednání o kandidatuře města a příprava koncepce projektu 

probíhaly od roku 2006, jako oficiální počáteční bod přípravy kandidatury můžeme 

považovat datum 6. 9. 2007, kdy město oznámilo záměr ucházet se o titul EHMK v roce 

2015.187 Fáze přípravy kandidatury spočívala především v tvorbě koncepčních materiálů 

a zpracování přihlášky do soutěže. Současně bylo velmi důležitým úkolem města 

informovat veřejnost a aktéry z různých oblastí života města o kandidatuře a jejím 

smyslu. Za účelem oslovit co nejširší veřejnost, obrátit její pozornost k úsilí města uspět 

v soutěži a zapojit ji do přípravy se projektový tým zaměřil na několik hlavních 

komunikačních aktivit.  

 

V průběhu celého období kandidatury byly ve městě pořádány různé akce pro 

veřejnost a byl využit veřejný prostor k propagačním účelům. Už na začátku příprav 

byly spuštěny internetové stránky www.plzen2015.cz a později byla založena 

facebooková stránka k zapojení facebookové komunity na podporu plzeňské 

kandidatury. Začalo vycházet hlavní periodikum kandidatury „Do toho!”, což byl 

informační newsletter věnovaný přípravě projektu, který byl distribuován v tisku a byl 

zveřejněn také v elektronické podobě a dále časopis „“ComeBack” určený především 

turistům. O projektu informovaly také informační vstupy a rozhovory v Českém 

rozhlasu Plzeň a rádiích FM Plus, Blaník a Frekvence 1 a tiskové zprávy, které v té 

době zveřejňoval Odbor prezentace a marketingu pod vedením Jany Komišové. 

 

                                                                                                                                          
186 Guerilla Marketing. MediaGuru [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: < 
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/guerilla-marketing/>. 

187 Usnesením č. 359 ze dne 6. 9. 2007 schválilo Zastupitelstvo města Plzně záměr města ucházet se o 
titul EHMK 2015 a s tím také schválilo související finanční a organizační otázky; Usnesení Zastupitelstva 
města Plzně č. 359, ze dne 6. 9. 2007. Magistrát města Plzně [online]. 2007 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 
z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 
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K propagaci projektu město využilo známých osobností – ambasadorů projektu, 

kteří kandidaturu veřejně podporovali, většinou ve spojení s kulturními akcemi 

pořádanými pro veřejnost. Jedním z nich byl český zpěvák původem z plzeňského 

regionu Dan Bárta, který napsal pro plzeňskou kandidaturu skladbu – hymnu „Nebe nad 

Plzní”188, která měla být dalším symbolem komunikační strategie. 

 

6.1 Komunikační kampaň a propagace projektu 

V průběhu let 2008 až 2010 probíhala komunikační kampaň, která měla svými 

akcemi průběžně posilovat povědomí o projektu, získat řadu podporovatelů a zapojit 

obyvatele.189 Komunikační strategie byla spolufinancovaná z prostředků Evropského 

fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

Jihozápad, čemuž předcházela příprava a následné podání žádosti o dotaci. Tyto kroky 

spolu s předfinancováním projektu ve výši 10 mil. Kč dne 28. 2. 2008 schválilo 

Zastupitelstvo města Plzně.190 A v červnu 2008 pak byla Regionální Radou ROP NUTS 

II Jihozápad žádost schválena. Na základě výběrového řízení zpracovala komunikační a 

marketingovou strategii na podporu kandidatury společnost Ogilvy Public Relations, s. 

r. o., kterou byla v srpnu 2008 také dokončena.191 

 

6.1.1 Jednotný vizuální styl 

Jednotný vizuální styl je obecně vykládán jako soubor jednotlivých prvků 

vizuální prezentace, jímž organizace vizuálně komunikuje s veřejností a má klíčový 

význam pro vznik dobré image subjektu. Jeho hlavním úkolem je odlišit se od ostatních 

                                                
188 Podívejte se na píseň Nebe nad Plzní, kterou Dan Bárta věnoval městu. iDnes: Kultura [online]. 2009-
09-05 [cit. 205-04-15]. Dostupné z: <http://kultura.idnes.cz/podivejte-se-na-pisen-nebe-nad-plzni-kterou-
dan-barta-venoval-mestu-1d3-/hudba.aspx?c=A090905_113715_hudba_jaz>. 

189 Následující dva roky bude marketingová strategie města věnována záměru kandidovat na titul 
„Evropské hlavní město kultury 2015“ : Tisková zpráva. Magistrát města Plzně [online]. 2008-08-22 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/pro-media/tiskove-zpravy/clanky/tiskove-
zpravy-z-magistratu-mesta-plzne-v-roce-2008.aspx>. 

190 Výše dotace byla 92,5% způsobilých výdajů projektu, žadatel (město) se podílelo 7,5 %; Usnesení 
Zastupitelstva města Plzně č. 48, ze dne 28. 2. 2008. Magistrát města Plzně [online]. 2007 [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

191 Následující dva roky bude marketingová strategie města věnována záměru kandidovat na titul 
„Evropské hlavní město kultury 2015“ : Tisková zpráva. Magistrát města Plzně [online]. 2008-08-22 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/pro-media/tiskove-zpravy/clanky/tiskove-
zpravy-z-magistratu-mesta-plzne-v-roce-2008.aspx>. 



53 

a být pro veřejnost snadno zapamatovatelný.192 Jedním z prvků vizuální komunikace je 

společná značka – logotyp, v tomto případě jde o logo kandidatury, které se od roku 

2008 stalo současně také logem a nedílnou součástí propagační a prezentační strategie 

města Plzně.193 Logo provázelo jeho veškeré marketingové aktivity, konkrétně bylo dle 

závazných pravidel použito na všech propagačních a informačních materiálech, 

reprezentačních předmětech, samolepkách, v tisku, masových médiích i na webových 

stránkách města a při akcích kandidatury pro veřejnost. 

 

Kandidátské logo projektu bylo vybráno na základě veřejné studentské soutěže, 

kterou společně s městem Plzeň vyhlásil 1. 12. 2007 Útvar koordinace evropských 

projektů města Plzně, p. o. Soutěž byla vypsána jako ideová výtvarná neanonymní a 

jednokolová a mohli se jí zúčastnit pouze studenti plzeňských výtvarných škol nebo 

studenti s trvalým pobytem v Plzni studující střední, vyšší nebo vysokou uměleckou 

školu.194 V březnu 2008 se uskutečnilo vyhodnocení soutěže, ve které porotci hodnotili 

čtyřicet návrhů od dvaceti čtyř autorů¨, a jako vítězný byl zvolený návrh Lucie 

Kožantové.195  

 

Tento návrh loga má dvě části, typografickou, která komunikuje jméno města, a 

dále je doplněna piktogramem, který v barvách města znázorňuje jeho unikátní polohu 

na soutoku čtyř řek, rozložení paprsků vycházející z jednoho bodu města Plzně 

připomíná tvar České republiky, kterou chce Plzeň reprezentovat v roce 2015.196 Po 

tom, co Evropská komise dne 19. května 2011 oficiálně Plzni udělila titul Evropské 

hlavní město kultury, mohlo město ze všech propagačních a prezentačních dokumentů 

odstranit slovní spojení „kandidát na titul” a využít typografické varianty pouze s 

popisem „Evropské hlavní město kultury 2015“.197 

  

                                                
192 PECINA, Martin. Proč je grafický design užitečný?. Unie grafického designu [online]. 2012-09-01 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <http://unie-grafickeho-designu.cz/proc-je-graficky-design-
uzitecny/#.VU80VdOqqkp>. 

193 Usnesení rady města Plzně č. 825, ze dne 3.7.2008. Magistrát města Plzně [online]. 2008 [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

194 Projekty města v rámci IPRM. Útvar koordinace evropských projektů města plzně [online]. [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <http://www.ukep.eu/content/view/230/32/>. 

195 Vyhlášení výtvarné soutěže na logo projektu Plzeň - evropské hlavní město kultury 2015. Útvar 
koordinace evropských projektů města plzně [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.ukep.eu/content/view/97/5/>. 

196 Přihláška města Plzně do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Magistrát města Plzně 
[online]. 2015. 240 s. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.net/wp-
content/uploads/2009/10/cj_archiv.pdf>. Str. 1. 

197 Tamtéž.  
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Již v přihlášce bylo uvedeno, že logo kandidatury používané v druhém kole 

soutěže bude v případě získání titulu rozpracováno a bude vytvořen ucelený jednotný 

vizuální styl, který je jednou ze stěžejních podmínek vizuální komunikace. V dubnu 

2011 tak byla vypsána grafická soutěž, tentokrát na mezinárodní úrovni, do které se 

přihlásilo pouze čtrnáct návrhů, z nichž na doporučení poroty společnost Plzeň 2015 

vybrala návrh grafiků Roberta Jansa, Adama Macháčka a Petra Bosáka z pražského 

studia 2011 Designers. Původně měl jednotný vizuální styl provázet informační a 

komunikační kampaň projektu a logo projektu a logo města Plzně mělo být odlišné, 

podle Mirky Reifové, manažerky PR a komunikace, z čistě praktického důvodu, protože 

„některé akce pořádá město, jiné budou čistě v režii EHMK”.198 

 

Město Plzeň však svůj postoj později změnilo a rozhodlo se sloučit své logo s 

logem projektu s tím, že přijetí loga a vizuálního stylu projektu vidí jako logický krok, 

který podle Tomáše Froyda, v té době ředitele Plzeň 2015 o.p.s., „usnadní komunikaci s 

veřejností a pomůže ušetřit finance na propagaci. Veškeré komunikační aktivity 

vztahující se k projektu totiž zároveň propagují město, a naopak”.199 Logo tvoří grafický 

stylizovaný letopočet 2015 a nápis Plzeň, přičemž pět teček má symbolizovat čtyři řeky 

slévající se v jednu, čárka symbolizuje číslici jedna a barvy loga volně opět vycházejí z 

barev městského znaku.200 

 

6.1.2 Veřejný prostor 

K informování veřejnosti o kandidatuře byly využity nejrůznější komunikační 

kanály, z nichž nejviditelnější byly propagační kampaně, které využívaly veřejný 

prostor města. Na nejrušnějších místech v Plzni byly umístěny tři hypercuby, tzv. tři 

„majáky kandidatury” prezentující informace o jednotlivých projektech, které se v 

rámci kandidatury měly uskutečnit. Jeden z hypercubu byl postaven v prostoru „U 

Zvonu”, kde zároveň vznikl také první meeting point kandidatury. Ten měl 

prostřednictvím pořádaných happeningů podnítit k zapojení místní alternativní scénu.   

                                                
198 Tvář projektu Plzeň 2015. Font : První grafický časopis [online]. 2011-07-29 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 
z: <http://www.font.cz/logo/tvar-projektu-plzen-
2015.html,%20ov%C4%9B%C5%99en%C3%A9%20k%2010.%203.%202015.>. 

199 Plzeň mění logo pro Evropské hlavní město kultury. Font : První grafický časopis [online]. 2012-08-17 
[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.font.cz/logo/plzen-zacne-od-zari-pouzivat-nove-logo-pro-
prezentaci-jako-evropske-hlavni-mesto-kultury.html>. 

200 Logo města Plzně : Pravidla užití. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/Logomanual_Plzen2015_mini.pdf>. 
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Dalšími prostředky prezentace kandidatury byly billboardy, citylighty – 

venkovní nosiče reklamy, které jsou zevnitř prosvětlené a umístěné na frekventovaných 

místech, obvykle na zastávkách MHD, reklamní plachty a plakáty v prostředcích 

městské hromadné dopravy a v ulicích Plzně bylo možné v běžném provozu vidět také 

tramvaje s upraveným exteriérem i interiérem v barvách kandidatury. Využití 

nejnovějších technologií umožnila interaktivní dotyková obrazovka na výloze 

informačního centra města, která lidem zprostředkovala bezplatný a přímý kontakt s 

webovými stránkami města nebo stránkami kandidatury Plzně.201  

 

6.1.3 Akce pro veřejnost 

Dalším setkávacím místem s veřejností byl meeting point v kavárně Inkognito v 

Husově ulici, později také v Domě hudby v té samé ulici, kde se pravidelně konaly 

veřejné besedy a porady, kde měl každý možnost setkat se s členy projektového týmu 

Plzeň 2015 a osobnostmi místní kulturní scény. Kavárna se tak stala otevřeným místem 

a jedním z informačních bodů plzeňské kandidatury, kde se lidé mohli osobně setkat se 

všemi, kteří na kandidatuře pracují, debatovat s nimi a získávat informace o 

kandidatuře. Podle jednoho z členů týmu, manažera kandidatury Petra Šimona, je 

„zapojení veřejnosti do příprav kandidatury maximálně důležité” a práci týmu chtějí 

„lidem co nejvíc zpřístupnit a zároveň se nechat inspirovat zajímavými podněty”.202 

 

Podobně otevřený přístup se tým kandidatury snažil uplatnit také při pořádání 

dalších akcí pro veřejnost, tedy snahu zapojit do procesu kandidatury co nejširší 

veřejnost, vzbudit její zájem a vyvolat debatu nad tématem kultury v Plzni. Za tímto 

účelem se v rámci evropského projektu Kreativní města mezinárodní organizace British 

Council město Plzeň zapojilo do skupinové hry „Future City Game”. Od června roku 

2008 do března 2010 se uskutečnilo šest her v centru města, dále v městských obvodech 

Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 1, Plzeň 3, Plzeň 4 a naposledy v areálu Světovar v souvislosti 

                                                
201 Plzeň má první interaktivní výlohu, turistům pomůže naplánovat výlety. iDnes : Zprávy [online]. 2009-
10-19 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/plzen-ma-prvni-interaktivni-vylohu-turistum-
pomuze-naplanovat-vylety-1nv-/domaci.aspx?c=A091019_142048_domaci_taj>. 

202 Inkognito dnes hostí první veřejnou besedu Plzeň 2015. regionplzen.cz [online]. 2009-09-08 [cit.2015-
04-15]. Dostupné z: <http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?inkognito-dnes-hosti-prvni-verejnou-
besedu-plzen-2015>. 
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s jeho plánovanou revitalizací. Prostřednictvím hry měli její účastníci odhalit problémy 

města a nalézt jejich řešení.  

 

Další akce, jejímž posláním bylo aktivní zapojení obyvatel a která navazovala na 

„Future City Game”, byl třídenní workshop „Urban Ideas Bakery” neboli „Pekárna 

nápadů”, který trval od 13. – 15. 6. 2010. Projektu, jenž se zaměřil na oživení 

vybraných veřejných prostranství ve městě, se zúčastnili vybraní lidé z Plzně a experti z 

dalších evropských měst. Po litevském Kaunasu a maďarské Pécsi byla Plzeň třetím 

evropským městem, které si projekt zkusilo. Informace a přihlášky do workshopu byly 

uveřejněny na webových stránkách kandidatury Plzně.203 

  

Prezentaci kandidatury umožnily některé subjekty, které se k podpoře 

kandidatury přihlásily, šlo např. o akce festival Na ulici v srpnu 2009, finále soutěže 

Žebřík 2010, festival Jeden svět Plzeň v březnu 2010, Play Off hokejové extraligy, 

kulturní festival Dny Frankofonie, vyhlášení Stavby roku Plzeňského kraje, festival 

Mezi ploty a mnoho dalších. Dále o kandidatuře širší veřejnost informovaly vlastní akce 

kandidatury, kde mohli zájemci vyjádřit svůj názor a diskutovat se členy týmu. Za tyto 

akce lze jako nejvýznamnější jmenovat „Nenechávej si to pro sebe”, kde dva řečníci 

rozpoutávají debatu nad tématem Plzeň a života v ní, „Kandidátské léto Plzeň 2015“, 

„Den Evropy“ a „Den Meliny Mercoury”.204 

 

7. Komunikační aktivity města Plzně od vítězství do 
dubna 2015 

Relativně brzy po vyhlášení výsledků a zisku evropského titulu začala média 

poukazovat na první problémy, které se v souvislosti s plzeňským projektem 

objevovaly. Nelichotivé mediální zprávy se týkaly nedostatečné podpory ze strany 

Ministerstva kultury, nedostatku finančních prostředků nutných k realizaci plánované 

programové náplně pro rok 2015, problémů spojených s realizací některých klíčových 

kulturních staveb a jiných kauz. Sdělení informovala také o nečekané rezignaci prvního 

                                                
203 S kandidaturou Plzně na EHMK souvisí Pekárna nápadů. Český rozhlas Plzeň [online]. 2010-06-04 
[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/plzen/plzen2015/_zprava/s-kandidaturou-plzne-na-
ehmk-souvisi-pekarna-napadu--749463>. 

204 Pilsen, open up! Otevřete Plzeň. Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.turisturaj.cz/priloha/3352-Info-bro%C5%BEura.pdf>. 
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ředitele společnosti Plzeň 2015 v říjnu 2011 a dalších překotných personálních změnách 

ve vedení realizačního týmu, ke kterým v následujících letech došlo. Tyto nechvalné 

zprávy vytvářely nežádoucí mediální obraz projektu a kazily pozitivní image města v 

očích některých místních obyvatel a institucí.  

 

V tomto období po vítězství lze vnímat upadající nadšení a zájem veřejnosti a 

komunikační odmlku týmu Plzeň 2015. Méně aktivní komunikace oproti fázi 

kandidatury je zřetelná na příkladu menšího počtu akcí, kterých by se mohla zúčastnit 

široká veřejnost, např. různé veřejné besedy a porady, vlastní akce projektu apod. S tím 

souvisí také menší počet propagačních materiálů a tiskovin, které by o těchto akcích 

mohly informovat. Byl snížen počet tiskových zpráv a ustalo také vydávání 

informačního newsletteru z doby kandidatury, které bylo obnoveno na jaře 2012. Na 

nedostatečnou komunikaci poukázal také monitorovací a poradní výbor pro Evropská 

hlavní města kultury, který ve svém hodnocení v roce 2012 vyjádřil znepokojení nad 

dosavadní komunikací a spoluprací s „vnějším světem“, např. s orgány veřejné správy,  

místními umělci, občanskou společností a doporučil její posílení.205 

 

Podle projektového týmu šlo o logickou věc, protože bylo nutné, aby se 

společnost Plzeň 2015 věnovala v prvních letech především přípravě strategického 

plánu pro další roky, nastavení organizační struktury společnosti, vztahům k partnerům 

a dalším subjektům a přípravě programu, jde tedy o dlouhodobý proces, který vyžaduje 

svůj čas.206 Zároveň Yvona Kreuzmannová v té době přiznává, že zaměření se výhradně 

na tyto činnosti mohlo způsobit nedostatečnou komunikaci projektu vůči veřejnosti a že 

má tak veřejnost a politická reprezentace nízké povědomí o šíři a dopadech projektu. To 

však hodlá společnost Plzeň 2015 změnit srozumitelným představováním své činnosti, 

vysvětlováním přínosů projektu a zaměřením na lepší a širší komunikaci obecně.207 

 

Intenzivnější komunikace a spolupráce společnosti Plzeň 2015 s veřejností, 

místními umělci a soukromými subjekty začala přibližně až v roce 2014 na to základě 

                                                
205Report for the First Monitoring And Advisory Meeting for the European Capitals of Culture 2015. The 
Monitoring and Advisory Panel for the European Capital of Culture 2015 [online]. 2012 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc/2015/first-
monitoring_en.pdf>. Str. 11. 

206 REIFOVÁ, Mirka. Manažerka PR a komunikace společnosti Plzeň 2015, 2014-11-06. Osobní rozhovor. 
207 Zpráva Monitorovacímu výboru Plzně 2015 : Přípravný dokument pro povýběrové setkání Plzeň 
evropské hlavní město kultury 2015. DN Divadelní noviny [online]. 2012-01-20 [2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.divadelni-noviny.cz/zprava-monitorovacimu-vyboru-plzne-2015>. 
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některých konkrétních opatření, která městu doporučila hodnotící zpráva o stavu příprav 

projektu, tzv. evaluace projektu.208 Hodnotící zprávu si město Plzeň nechalo vypracovat 

v roce 2013, hlavním důvodem byly negativní závěry ze zasedání monitorovacího a 

poradního výboru Evropských hlavních měst kultury v roce 2012. Na základě 

doporučení z evaluace projektu došlo k několika zásadním krokům v organizaci 

společnosti Plzeň 2015. Byla zřízena samostatná sekce PR a marketing, zavedena 

pozice ředitele komunikace a posílen tým věnující se komunikaci projektu. Dále byla 

během roku 2014 vypracována nová komunikační a marketingová strategie se 

zaměřením na obyvatele České republiky (např. mediální kampaň v České televizi) i na 

zahraniční turisty (zde především spolupráce s agenturou CzechTourism a zahraničním 

tiskem).  

 

7.1 Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně 

Hlavním úkolem odboru prezentace a marketingu je zajistit propagaci 

a prezentaci města v regionálním i mezinárodním rozměru. Konkrétně má odbor na 

starosti organizaci prezentačních akcí města, distribuci propagačních tiskovin města, 

realizaci marketingových výzkumů, dohlíží na vizuální komunikaci města a správné 

použití manuálu jednotného vizuálního stylu na všech dokumentech a propagačních 

materiálech. Dále administruje dotační program na prezentaci města a grantový program 

pro rozvoj oblasti cestovního ruchu a kongresového turismu.209 

 

Odbor spolupracuje s institucemi a profesními organizacemi, kromě českých a 

zahraničních médií, kterým poskytuje informace, spolupracuje s dalšími odbory 

magistrátu a příspěvkovými organizacemi města.210 V rámci projektu EHMK 2015 

především s obecně prospěšnou společností Plzeň 2015 formou pravidelných setkání na 

různých úrovních. Pod záštitou odboru prezentace a marketingu se konají pravidelné 

marketingové porady, kterých se účastní zástupci oddělení koordinace EHMK, 

                                                
208 Lidé nevědí, co vlastně vytváříte : vytýkají experti týmu Plzeň 2015. iDnes : Plzeňský kraj [online]. 
2013-03-13 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: < http://plzen.idnes.cz/evropske-hlavni-mesto-kultury-2015-dq5-
/plzen-zpravy.aspx?c=A130313_161801_plzen-zpravy_pp>. 

209 Odbor prezentace a marketingu. Plzeň 2015 [online]. 2015-03-02 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/urad-sluzeb-obyvatelstvu/odbor-prezentace-a-
marketingu/>. 

210 Tamtéž. 
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společnosti Plzeň – TURISMUS a Radovan Auer, ředitel marketingu a komunikace 

společnosti Plzeň 2015.211 

 

7.2 Kancelář primátora  

7.2.1 Tiskové oddělení 

Tiskové oddělení je zařazeno pod Kancelář primátora a jeho hlavní funkce 

spočívá v komunikaci s médii a poskytování mediálních výstupů novinářům. Další 

činností, kterou se zabývá, je vydávání Radničních listů a vysílání internetového 

publicistického pořadu Plzeň v kostce na adrese www.plzenvkostce.cz a má na starosti 

správu webových stránek města www.plzen.eu.212 Na této stránce jsou prezentovány 

aktuality z města, ale i kulturní akce, které vznikají v rámci projektu, je zde viditelně 

umístěné logo projektu a odkaz se sloganem „Otevři si Plzeň 2015”, který Vás 

přesměruje na oficiální stránky projektu, jejichž správu už zajišťuje společnost Plzeň 

2015.  

 

Radniční listy jsou oficiálním měsíčníkem města, který vychází kromě letních 

měsíců červenec a srpen pravidelně celý rok. Jde o periodikum, které shrnuje 

nejdůležitější události a zároveň informuje a zve obyvatele na plánované akce, které 

mají v příštím měsíci proběhnout. Radniční listy jsou distribuovány do domácností v 

nákladu 75 000 výtisků213 a lze si je stáhnout v elektronické podobě přímo na stránkách 

města. Vzhledem k tomu, že se v posledním roce zintenzivnila komunikace projektu, je 

mu věnována větší pozornost jak na webových stránkách města a jeho facebookovém 

profilu, tak v Radničních listech. V letošním roce je v nich jedna celá strana každý 

měsíc věnována společnosti Plzeň 2015, resp. projektu, a v červnovém čísle je počítáno 

se speciální přílohou.214  

 

                                                
211 KUBALOVÁ Zdeňka. Vedoucí oddělení koordinace EHMK MMP, 2015-04-13. Emailová komunikace. 
212 Kancelář primátora. Plzeň 2015 [online]. 2015-04-07 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/tajemnik-magistratu/kancelar-
primatora/kancelar-primatora.aspx>. 

213 KUBALOVÁ Zdeňka. Vedoucí oddělení koordinace EHMK MMP, 2015-04-15. Emailová komunikace. 
214 KUBALOVÁ Zdeňka. Vedoucí oddělení koordinace EHMK MMP, 2015-04-13. Emailová komunikace. 
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7.2.2 Oddělení koordinace EHMK 

Oddělení je součástí Kanceláře primátora a koordinuje a organizuje činnosti 

související s projektem EHMK. Zprostředkovává informace mezi Magistrátem města 

Plzně a společností Plzeň 2015 a dalšími partnery a subjekty, kteří jsou nějakým 

způsobem do projektu zapojeni. Komunikuje i s partnery projektu mimo město Plzeň. V 

rámci projektu EHMK zabezpečuje projektové řízení, koordinuje investiční projekty a 

zajišťuje zpracování souvisejících statistických informací a následný monitoring.215 

 

V souvislosti s projektem EHMK spolupracuje také s Útvarem koordinace 

evropských projektů města Plzně, p. o. (dále ÚKEP), který byl v roce 2006 pověřen 

koordinací projektu EHMK 2015, dnes je řízením organizace pověřena Kancelář 

primátora města Plzně. Jeho hlavní činností je koordinovat dotační projekty ze 

Strukturálních fondů i Fondu soudržnosti Evropské unie. ÚKEP zajišťuje celý proces 

řízení projektů, od jejich přípravy a zpracování žádostí přes realizaci až po jejich 

následné administrativní vypořádání.216 Organizace má v současné době na starosti 

řízení projektu Integrovaný plán rozvoje města Plzně – Plzeň – Evropské hlavní město 

kultury 2015, do kterého jsou zahrnuty dílčí projekty EHMK např. stavba Světovaru, 

Novostavba divadla, Sportovně-rekreační centrum Štruncovi sady, Museum designu a 

životního stylu a další.217  

 

7.3 Plzeň 2015 o.p.s.  

Jedním z prvních kroků, které statutární město Plzeň učinilo bezprostředně po 

získání titulu, bylo založení obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 za účelem 

přípravy a realizace akcí souvisejících s titulem Evropské hlavní město kultury pro rok 

2015 (projektem Plzeň – EHMK 2015). Konkrétními úkoly, pro které byla společnost 

zřízená, je příprava a realizace programové části projektu218, propagace, komunikace 

                                                
215 Kancelář primátora. Plzeň 2015 [online]. 2015-04-07 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/tajemnik-magistratu/kancelar-
primatora/kancelar-primatora.aspx>. 

216 O nás. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.ukep.eu/content/view/151/38/>. 

217 Projekty města v rámci IPRM. Útvar koordinace evropských projektů města plzně [online]. [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <http://www.ukep.eu/content/view/230/32/>. 

218 Programovou části projektu má na starosti Plzeň 2015 o.p.s. bez řízení města, podle stanov by totiž 
měla být společnost Plzeň 2015 nepolitická a je tak vyjmutá z organizační struktury Magistrátu města 
Plzně; REIFOVÁ, Mirka. Manažerka PR a komunikace společnosti Plzeň 2015, 2014-11-06. Osobní 
rozhovor. 
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a marketing projektu, financování projektu včetně zajištění grantové podpory 

subjektům, které realizují programovou náplň a prezentace města Plzně a Plzeňského 

regionu jako významné oblasti kulturní turistiky. Společnost Plzeň 2015 měla také za 

úkol provoz multifunkčního kulturního centra 4x4 Světovar,219 avšak vzhledem k tomu, 

že tento investiční projekt nebude v roce 2015 zrealizován, má na starosti náhradní 

projekt Depo2015. 

Společnost byla založena na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 

ze dne 16. září 2010 na dobu určitou, a to do konce roku 2016. Vznikla zápisem do 

rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle 

O pod číslem vložky 145 dne 21. října 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, 

IČ 29109124.220 

 

7.3.1 Organizační struktura společnosti 

Podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech221 je 

statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti ředitel, který řídí její činnost a jedná 

jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel nemůže být členem 

správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady a 

dozorčí rady s hlasem poradním a úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné 

společnosti činí správní rada.222 V současné době je ředitelem Plzeň 2015 o.p.s. Jiří 

Suchánek (od 25. 1. 2014), který řídí její činnost z hlediska ekonomického, 

personálního a provozního. Zastupuje také společnost navenek a je zodpovědný za 

naplňování principů projektu, tak jak byly uvedeny v přihlášce.223 Od založení 

společnosti je v pořadí již pátým ředitelem, jeho předchůdci byli RNDr. Milan Svoboda 

                                                
219 Plzeň 2015 o.p.s. : Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností. eJustice : Ministerstvo 
spravedlnosti ČR [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=104164&typ=UPLNY>. 

220 Plzeň 2015 : Představení společnosti. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/cs/o-projektu/plzen-2015-ops>. 

221 Obecně prospěšné společnosti založené před účinností nového občanského zákoníku, který vzešel v 
platnost 1. 1. 2014, jednají v souladu se zákonem č. 248/1995., o obecně prospěšných společnostech, ve 
znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl k 1. 1. 2014 zrušen, nicméně stávající obecně prospěšné 
společnosti se po 1. 1. 2014 nadále řídí tímto předpisem. V souladu s NOZ však již novou o.p.s. založit 
nepůjde. NOZ zavádí novou právní formu, tzv. ústav, právě na „ústavy” nebo nadaci či nadační fond se 
stávající o.p.s. mohou dle charakteru jejich činnosti přeměnit; Změny legislativy významně zasáhnou i 
neziskové organizace. Plzeňský kraj [online]. 2013-11-21 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/zmeny-legislativy-vyznamne-zasahnou-i-neziskove-organizace>. 

222 Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 
Sbírka zákonů České republiky [online]. 1995 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/>. 

223 Realizační tým Plzně 2015. Plzeň 2015 [online]. [2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/cs/o-projektu/organizatori-tym>. 
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(únor 2011 – leden 2012), Mgr. Tomáš Froyda (leden 2012 – únor 2013), Ing. Erich 

Beneš (únor 2013 – září 2013) a Jiří Sulženko (září 2013 – leden 2014).224 

 

Obecně prospěšná společnost má podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech225 dva orgány – správní radu a dozorčí radu. Správní radu 

jmenuje zakladatel, v tomto případě město Plzeň, resp. Rada města Plzně jakožto orgán, 

který je k tomu podle zákona o obcích oprávněný.226 Ke dni 4. 4. 2015 má správní rada 

6 členů, jejím předsedou je Mgr. Martin Baxa (první náměstek primátora města Plzně) a 

členy jsou Mgr. Miroslav Brabec (člen Rady PK pro sociální oblast), Mgr. Michal 

Vozobule (opoziční zastupitel města Plzně), JUDr. Petra Smolíková (Zástupkyně 

ředitele úřadu ministerstva), akad. mal. Josef Mištera (děkan Fakulty designu a umění 

Ladislava Sutnara ZČU v Plzni) a Ing. Alena Svobodová (vedoucí Odboru kultury, 

památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje).227 

 

Členy správní rady jmenuje město s tím, že jednoho člena jmenuje na návrh 

Plzeňského kraje, jednoho na návrh Západočeské univerzity a jednoho na návrh 

Ministerstva kultury ČR.228 Ve správní radě jsou tak zástupci různých subjektů, které 

mají v rámci projektu spolupracovat. Jsou zde dva zástupci města Plzně, jejichž 

přítomnost jako zakladatele společnosti Plzeň 2015 je pochopitelná. Zapojení zástupců 

Západočeské univerzity a Plzeňského kraje vyjadřuje snahu začlenit oba subjekty do 

projektu a posílit jejich partnerství.229 Vzhledem k tomu, že je jedním z hlavních 

podporovatelů projektu Ministerstvo kultury ČR, je tento fakt od roku 2014 zohledněn i 

                                                
224 Plzeň 2015 o.p.s. : Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností. eJustice : Ministerstvo 
spravedlnosti ČR [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=104164&typ=UPLNY>. 

225 Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 
Sbírka zákonů České republiky [online]. 1995 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/>. 

226 Zákon 128/2000 Sb. o obcích. Sbírka zákonů České republiky [online]. 2000 [cit.2015-04-15]. Dostupné 
z: <https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/>. 

227 Plzeň 2015 : Představení společnosti. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/cs/o-projektu/plzen-2015-ops>. 

228 Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 040, ze dne 30.1.2014. Magistrát města Plzně [online]. 2014 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

229 Plzeňský kraj a statutární město Plzeň uzavřely dne 03. 09. 2013 Memorandum o spolupráci 
Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň při realizaci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 
2015; Memorandum o spolupráci Plzeňského kraje a statutárního města Plzně při realizaci projektu Plzeň 
- Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeňský kraj [online]. 2013 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/memorandum-o-spolupraci-plzenskeho-kraje-a-statutarniho-
mesta-plzne-pri-realizaci-projektu>. 
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v zakládací listině společnosti Plzeň 2015, a proto je jedno místo ve správní radě 

obsazeno zástupcem ředitele úřadu ministerstva.230 

 

Vedle správní rady funguje jako kontrolní orgán dozorčí rada, která musí být 

stejně jako správní rada minimálně tříčlenná a členy jmenuje její zakladatel. Úkolem 

dozorčí rady je podle zákona přezkoumat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a 

výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, nejméně jedenkrát ročně podat zprávu 

řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti a dohlížet na to, aby obecně 

prospěšná společnost vyvíjela činnost v souladu se zákony a zakládací listinou. 

Povinností dozorčí rady je, aby upozornila ředitele a správní radu na porušení zákonů, 

ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další 

nedostatky v její činnosti.231 Ke dni 21. 2. 2015 jmenovala Rada města do dozorčí rady 

šest členů: Ing. Miloslavu Šlajsovou, Ing. Pavla Rödla, Mgr. Ilonu Jehličkovou, Janu 

Bystřickou, Ing. Jiří Bise (zastupitelé města Plzně) a Ing. Ericha Beneše (ředitel Útvaru 

koordinace evropských projektů).232 Erich Beneš byl v březnu 2015 nahrazen Petrem 

Šustáčkem.233 

 

Podle zakládací listiny bylo stanoveno, že dozorčí radu jmenuje zakladatel s tím, 

že jednoho člena navrhne Plzeňský kraj a jednoho člena Západočeská univerzita. To 

však bylo usnesením Zastupitelstva města zrušeno a ve výběru členů tohoto orgánu má 

v současné době možnost výhradní volby a jmenování dle svého uvážení pouze 

zakladatel.234 Zastupitelstvo města Plzně se tak rozhodlo s ohledem na dosavadní 

zkušenosti, kdy magistrátní kontrolou bylo zjištěno, že došlo k porušení rozpočtové 

kázně společnosti Plzeň o.p.s. a následně jí byly odvody a penále jednohlasným 

schválením Zastupitelstva města prominuty.235 Z tohoto důvodu byl změněn princip 

                                                
230 Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 040, ze dne 30.1.2014. Magistrát města Plzně [online]. 2014 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

231 Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 
Sbírka zákonů České republiky [online]. 1995 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/>. 

232 Usnesení rady města Plzně č. 099, ze dne 6.2.2014. Magistrát města Plzně [online]. 2014 [cit. 2015-04-
15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

233 Plzeň 2015 o.p.s. : Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností. eJustice : Ministerstvo 
spravedlnosti ČR [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=104164&typ=UPLNY>. 

234 Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 040, ze dne 30.1.2014. Magistrát města Plzně [online]. 2014 
[cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <https://usneseni.plzen.eu/index.php>. 

235 Tato změna má posílit vnitřní kontrolu nad finančními transakcemi, chybné zaúčtování autorského díla, 
použití dotace k jinému než smluvnímu účelu, porušení městských zásad o zadávání veřejných zakázek 
i zákona o veřejných zakázkách vedly k závěru kontrolorů, že společností Plzeň 2015 byla v roce 2012 
porušena rozpočtová pravidla; Systémové změny ve společnosti Plzeň 2015 posílí vnitřní kontrolu nad 
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složení a do dozorčí rady byli jmenováni představitelé pěti politických stran 

zastoupených v Zastupitelstvu města Plzně.236 

 

7.3.2 Realizační tým Plzně 2015 

V čele společnosti je ředitel Jiří Sulženko, který programovou část řeší spolu s 

uměleckým šéfem Petrem Formanem. Nově vznikla od roku 2013 pozice ředitele 

komunikace, který má na starosti vztahy s veřejností a komunikaci celého projektu.237 

Již druhým komunikačním ředitelem238 je v současnosti Radovan Auer, který má v 

kompetenci komunikaci pro širokou veřejnost a návštěvníky kulturních akcí, 

organizátory a partnery projektu. Na této agendě se podílí také Mirka Reifová, 

manažerka PR a komunikace, která je součástí týmu již od 1. 3. 2011, a Alena Čechová, 

která je koordinátorkou komunikace od 1. 7. 2011.239 Dále Ondřej Kašpárek, manažer 

pro digitální média, Petra Vomelová, koordinátorka komunikace propagace akce, 

Jáchim Klimko, který se stará o branding a používání loga projektu, a Petra Kejlíčková, 

která od února 2014 zajišťuje komunikaci na sociálních sítích. Externě tým spolupracuje 

s několika externisty, nejde však o PR agentury, ale o osoby, které podnikají na 

živnostenský list a většinou pomáhají s psaním článků.240  

 

8. Komunikace s veřejností 
V následující kapitole budou popsány nástroje komunikačního mixu, kterými 

obecně prospěšná společnost Plzeň 2015 částečně ve spolupráci s magistrátem města 

Plzně a jejími příspěvkovými organizacemi komunikovala projekt Plzeň – EHMK 2015 

směrem k veřejnosti. Významnou složkou marketingových aktivit jsou mediální 

                                                                                                                                          
finančními transakcemi. Plzeň 2015 [online]. 2013 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/systemove-zmeny-ve-spolecnosti-plzen-2015-posili-
vnitrni-kontrolu-nad-financnimi-transakcemi.aspx>. 

236 V dozorčí radě společnosti Plzeň 2015 zasednou členové zastupitelstva. Plzeň 2015 [online]. 2014 [cit. 
2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/v-dozorci-rade-spolecnosti-
plzen-2015-zasednou-clenove-zastupitelstva.aspx>. 

237 Předtím za oblast PR a komunikace zodpovídal ředitel společnosti a neexistovala samostatná sekce, 
která by zajišťovala výhradně tuto oblast; Plzeň 2015 o.p.s. : Výroční zpráva 2012. Plzeň 2015 [online]. 
2013 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen2015-vyrocni-
zprava-2012.pdf>. Str. 5. 

238 Předchůdcem Radovana Auera byl Mgr. Jan Zachariáš (od 15. 5. 2013 – 31. 12. 2013); Plzeň 2015 
o.p.s. : Výroční zpráva 2013. Plzeň 2015 [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://plzen2015.cz/sites/default/files/plzen_2015_vyrocnizprava2013_final.pdf>. Str. 5. 

239 Plzeň 2015 o.p.s. : Výroční zpráva 2011. Plzeň 2015 [online]. 2012 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen2015-vyrocni-zprava-2011.pdf>. 

240 REIFOVÁ, Mirka. Manažerka PR a komunikace společnosti Plzeň 2015, 2014-11-06. Osobní rozhovor. 
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partnerství s Českou televizí, Českým rozhlasem, regionální televizí ZAK a 

vydavatelstvím regionálních deníků VLTAVA-LABE-PRESS. Z celkového rozpočtu 

projektu tvoří patnáct procent výdaje na marketing, tedy přibližně 20 milionů korun. 

Deset procent z nich je použito na online komunikaci, třicet procent na venkovní 

reklamu a zbylá část, šedesát procent připadne na komerční rádia, televizi a tištěné 

propagační materiály.241  

 

8.1 Reklama 

8.1.1 Tištěná média  

K propagaci projektu byla od začátku jeho příprav využívána tištěná média, 

jejichž hlavní ambicí bylo spíše než vysvětlovat význam projektu, zvýšit povědomí 

laické i odborné veřejnosti o aktuálním dění kolem projektu a nalákat na plánované 

akce. Šlo tedy o jednostrannou komunikaci směrem k široké veřejnosti. Nejdříve byly 

informace zveřejňovány především v regionálním tisku, konkrétně prostřednictvím 

Plzeňského deníku, který vydává společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Tato 

společnost je oficiálním hlavním mediálním partnerem projektu,242patří mezi největší 

vydavatelské domy v České republice a specializuje se na regionální deníky. Vydává 

Deník západní Čechy, který vychází v osmi mutacích a většina z nich navazuje na starší 

tradici lokálních novin, které na počátku 90. let patřily k zakládajícím redakcím 

současného deníku. Aktuální zpravodajství připravují pro čtenáře tým redaktorů v 

hlavní redakci v Plzni a týmy v jednotlivých regionálních redakcích.243  

 

Informace o projektu tak mohli lidé zaznamenat v Domažlickém deníku, 

Klatovském deníku, Rokycanském deníku i Tachovském deníku. Zprávy spojené s 

přípravou a děním související se společností Plzeň 2015 byly zveřejňovány také v 

regionálních mutacích celostátních deníků Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny a 

Hospodářské noviny. Všechny uvedené tituly zveřejňovaly články také v elektronické 

podobě na svých internetových stránkách plzensky.denik.cz, idnes.cz, novinky.cz, 

                                                
241 Plzeň 2015: Evropský ráj to na pohled. E15 : strategie.cz [online]. 2015-02-09 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://strategie.e15.cz/zurnal/plzen-2015-evropsky-raj-to-na-pohled-1158489>. 

242 Informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 : Partneři projektu. Plzeň 2015 
[online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/cs/o-projektu>. 

243 Deník západní Čechy. Deník západní Čechy [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.vlp.cz/regionalni-deniky/denik-zapadni-cechy.html#>. 
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lidovky.cz a ihned.cz. Články byly pravidelně uveřejňovány také na webových 

stránkách parlamentnilisty.cz, plzenskenovinky.cz, prvnizpravy.cz, literarky.cz. Několik 

článků bylo uveřejněno na stránkách internetového periodika www.earch.cz, který je 

tematicky zaměřený na oblast architektury a další tvůrčí činnosti a je také oficiálním 

mediálním partnerem projektu.244 

 

Články otisklo v poslední době také několik zahraničních titulů, například deník 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, britské The Guardian, The Independent, španělský El 

Pais. Dále Süddeutsche Zeitung, Westdeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, Hamburger 

Abendblatt, britské deníky The Independent, The Guardian, The Daily Mail a The Daily 

Telegraph, rakouský deník Der Standard, italské celostátní deníky La Repubblica, Il 

Giornale a Il Messaggero, německý cestovatelský časopis Geo Saison nebo francouzský 

časopis o cestování Ici & Ailleurs.245 Reklama v takových médiích je pro plzeňskou 

metropoli z hlediska cestovního ruchu velmi cenná, protože prezentuje město jako 

atraktivní kulturní destinaci cestovního ruchu a oslovuje velké množství lidí, kteří 

mohou být jeho potenciálními návštěvníky. Největší zájem zahraničních novinářů 

vzbudilo slavnostní zahájení projektu 17. 1. 2015, na které se akreditovalo přes 200 

novinářů, 80 ze zahraničí, přijeli novináři z Kanady, USA či Koreje.246 

 

Společnost Plzeň 2015 prezentuje připravený kulturní program také 

prostřednictvím vlastních propagačních materiálů. V prosinci 2013 společnost vydala 

Knihu první247 a v listopadu 2014 Knihu druhou248, což jsou publikace, které veřejnosti 

představují podrobný kulturní program projektu. Společnost tento materiál využila také 

k tomu, aby čtenářům na několika stránkách vysvětlila, v čem spočívá přínos 

prestižního titulu, co může projekt městu a regionu přinést, jaký význam má veřejný 

prostor, kam společnost projektem Plzeň 2015 míří a také zde srozumitelným jazykem 

veřejnosti objasňuje, jak kulturní program pro Plzeň vzniká, kdo se na jeho produkci 

                                                
244 Informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 : Partneři projektu. Plzeň 2015 
[online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/cs/o-projektu>. 

245 Plzeň zaplňuje zahraniční média, o město a jeho projekt kultury je zájem i na veletrzích Plzeň 2015 
[online]. 2015-04-09 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/plzen-
zaplnuje-zahranicni-media-o-mesto-a-jeho-projekt-kultury-je-zajem-i-na-veletrzich.aspx>. 

246 Plzeň se otevírá jako hlavní město kultury : hlavní show je v sobotu. České noviny [online]. 2015-01-16 
[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/plzen-se-otevira-jako-mesto-
kultury-hlavni-show-je-v-sobotu/1169818&id_seznam=47696>. 

247 Program projektu : kniha první. 1.vyd. Plzeň : Plzeň 2015 [online].  2013 [cit.2015-04-15]. 50 s. 
Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/kniha1.pdf>.  

248 Program projektu : kniha druhá. 1.vyd. Plzeň : Plzeň 2015 [online]. 2014 [cit.2015-04-15]. 227 s. 
Dostupné z: < http://issuu.com/plzen2015ops/docs/kniha_2>.  
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podílí a jak je možné se do něj zapojit. Propagační materiál ve formátu A5 byl dostupný 

v tištěné podobě, nyní je možné si ho stáhnout v elektronické verzi na stránkách 

projektu.  

 

Na stránkách projektu je také dostupný turistický almanach jižního Plzeňska s 

názvem Prameny249, který vznikl ve spolupráci s Místní akční skupinou sv. Jana z 

Nepomuku pro turistickou sezonu 2013 – 2015 a magazín pro návštěvníky města s 

názvem Užij si Plzeň.250 Společnost Plzeň 2015 vydává každý měsíc programový leták, 

ten je k dispozici na různých distribučních místech ve městě, v informačním centru, v 

meeting pointu na náměstí, v knihovně a dalších institucích a je také přikládán do 

měsíčníku Žurnál.251 Od nového roku 2015 je vydáván čtvrtletník – programové noviny, 

které nejsou pouze přehledem plánovaných kulturních akcí, ale podrobně seznamují s 

programem projektu.  

 

8.1.2 On-line komunikace 

Klíčovým komunikačním nástrojem, se kterým bylo počítáno v přihlášce, je 

komunikace na internetu prostřednictvím webových stránek www.plzen2015.cz a 

www.plzen2015.eu ve třech jazykových mutacích, české, anglické a německé. Lišta 

hlavního menu je rozdělena do několika sekcí, ve kterých najdeme informace nejen o 

programu, ale také o jednotlivých dílčích projektech společnosti Plzeň 2015 a jejích 

partnerských organizací, jako jsou např. Sezóna nového cirkusu, Skryté město, 

Kreativní inkubátor, Barokní krása západních Čech nebo Jiří Trnka a svět animace. 

Kromě praktických informací a informací o společnosti Plzeň 2015 a jejím realizačním 

týmu je zde umístěna sekce určená pro média. Na tomto místě jsou novinářům k 

dispozici tiskové zprávy, mediální články, fotografie ke stažení a newsletter, 

elektronický zpravodaj, k jehož odběru se může na stránkách kdokoliv bezplatně 

přihlásit. 

                                                
249 Prameny : Turistický almanach jižního Plzeňska 2013-15. 1.vyd. MAS sv. Jana z Nepomuku [online]. 
2013 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/prameny-bulletin-
2013.pdf>. 

250 Užij si Plzeň. 1.vyd. Plzeň – Turismus [online]. 2015, č.2 [cit.2015-04-15] Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/enjoy_2015_web.pdf>. 

251 Vkládaný měsíční program je součástí marketingové kampaně, kterou v tomto roce 2015 společnost 
Plzeň 2015 pořádá, v měsíčníku Žurnál se program bude objevovat ve 4 měsících v roce  (3, 4, 7, 8). 
Kromě toho zde bude mít Plzeň 2015 2 měsíce  titulky (5 a 8); KRULICHOVÁ, Katarína. Jednatelka 
vydavatelství Propaganda (časopis Žurnál). 2015-04-15. Emailová komunikace. 
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V nastíněném popisu webové prezentace projektu a jejích funkcionalit je zřejmé, 

že jde opět o jednosměrnou komunikaci, díky které společnost Plzeň 2015 poskytuje 

informace širokému spektru cílových skupin. Původně však bylo plánováno, že forma 

komunikace s veřejností bude více interaktivní, že zde bude prostor pro otázky a přímé 

reakce na ně, takový způsob se příliš neosvědčil a prostor pro vyjádření názorů byl 

vyhrazen na sociálních sítích, konkrétně na facebookových stránkách, twitteru a kanálu 

youtube. V případě, že by lidé měli zájem o další informace o projektu, je na stránkách 

možnost kontaktovat přímo společnost Plzeň 2015 prostřednictvím uvedené infoadresy. 

Tuto příležitost však lidé příliš nevyužívají, pokud ano, tak se ozývají buď 

„stěžovatelé“, anebo (ve většině případů) dotazy přicházejí od turistů, kteří zjišťují 

turistické informace, jaká zajímavá místa mají v Plzni navštívit apod.252  

 

Propagace kulturního programu a komunikace mezi realizačním týmem, 

obyvateli města, někdy i podnikateli a kulturními organizacemi se uskutečňuje na 

sociální síti facebook. Již v době kandidatury vznikla oficiální facebooková stránka pro 

fanoušky a podporovatele kandidatury s názvem „Podporuji Plzeň jako Evropské hlavní 

město kultury”253, v současné době již neexistují a od března 2010 funguje oficiální 

facebooková stránka „Plzeň 2015”, která ke dni 12. 4. 2015 čítá 19 256 „fanoušků”. 

Intenzivnější komunikace oproti předchozím letům je zřetelná i zde, dříve byly 

příspěvky zveřejňovány spíše nahodile a bez koncepce, dnes má online media na 

starosti jedna konkrétní osoba (od 2014) a příspěvky jsou zveřejňovány každý den, 

někdy i vícekrát denně. Kromě sledování každodenních příspěvků si zde můžete 

prohlédnout měsíční program (je zde na něj správcem zřízen speciální odkaz), k 

dnešnímu dni však není zveřejněný aktuální program, dostupný je pouze program 

minulého měsíce března.  

 

Bezprostředně po vyhlášení výsledků paralelně vznikly neoficiální facebookové 

stránky „Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury 2015” a „Líbí se mi, že se 

Plzeň stala Evropským hlavním městem kultury”, kde se objevilo několik nadšených 

příspěvků, ale od té doby oba účty nikdo aktivně nespravuje. Zároveň vznikly stránky 

                                                
252 REIFOVÁ, Mirka. Manažerka PR a komunikace společnosti Plzeň 2015, 2014-11-06. Osobní rozhovor. 
253 Tamtéž. 
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odpůrců projektu – „Plzeň městem kultury – EHMK 2015 navzdory” a „Za PLZEŇ bez 

šneků a parazitů NA RADNICI”. První jmenované založil plzeňský fotograf Josef 

Němec, aby dal najevo svůj postoj, že má projekt EHMK na kulturu v Plzni 

dehonestující účinek. Druhé stránky zveřejňují některé příspěvky, které poukazují na 

politické kauzy spojené s projektem EHMK.  

 

Na sociální síti twitter probíhá komunikace od prosince 2013, ke dni 12. 4. 2015 

má kanál 1 440 sledujících. Na sociální síť youtube tým Plzeň 2015 vkládá video 

pozvánky, rozhovory se členy týmu a osobnostmi z umělecké scény a videa z již 

uskutečněných akcí. Nejsledovanějšími videy (okolo 1000 zhlédnutí) jsou pozvánka na 

18. ročník mezinárodního festivalu divadlo (2010), Debata z cyklu Architektura jako 

silná káva s Evou Jiřičnou (2012), Ochutnávka ze světelné projekce na katedrálu sv. 

Bartoloměje (2014), Městská plovárna ožívá (2014) a Pozvánka Petra Formana na 

slavnostní zahájení (2015). Další používané sociální sítě, které jsou zatím jen málo 

vyžívané, ale mohou mít potenciál do budoucna, jsou pinterest a instagram, na všechny 

zmíněná sociální média je možné se „prokliknout” z webové stránky projektu.  

 

8.2 Podpora prodeje 

Jednou z propagačních možností, kterou Plzeň využila, byla podpora prodeje ve 

formě zvýhodněných vstupenek či permanentek na vybrané výstavy nebo kulturní akce. 

Např. držitelé Plzeňské karty mají nárok na 20% slevu na část programu, která je 

organizována společností Plzeň 2015 nebo jejími programovými partnery, lze využít i 

skupinových slev.254 Vstupenky na pořádané akce jsou na území Plzeňského kraje 

prodávány také prostřednictvím regionální sítě, například v některých muzeích, 

knihovnách, městských kulturních střediskách a dalších zapojených institucích.255 

 

V průběhu příprav realizační tým za účelem zapojení veřejnosti zorganizoval a 

vyhlásil několik soutěží, některé byly menšího charakteru a jednorázové (různé 

fotografické soutěže), jiné měly přispět k dlouhodobější změně veřejného prostoru 

města (výzva o nejlepší návrh, jak vylepšit prostředí města v rámci vlajkového projektu 

                                                
254 Vstupenky. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/cs/prakticke-
informace/vstupenky>. 

255 Informační síť v regionu : Plzeň 2015 v regionu a region v Plzni. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/cs/content/informacni-sit-v-regionu>. 
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EHMK „Pěstuj prostor”)256 a některé se každoročně opakovaly (Plzeňské ikony 2010, 

2011, 2012).257 Tým se snaží veřejnost různými soutěžemi a výzvami nadchnout a 

stejně jako nabídky zvýhodněných vstupných zveřejňuje různé výzvy k zapojení na 

webových stránkách projektu a na sociálních sítích, především na facebooku a twitteru. 

 

8.3 Public relations – vztahy s veřejností 

Public relations (PR) neboli vztahy s veřejností jsou klíčovým prvkem 

marketingové komunikace a zejména v projektu EHMK hrají velmi významnou roli. PR 

používá mnoho nástrojů, kterými může ovlivnit veřejné mínění, image a postoj k dané 

organizaci a povědomí o značce (města Plzně jako města kultury). Součástí public 

relations jsou media relations, jejichž úkolem je vytvářet a posilovat dobré vztahy se 

zástupci médií, které mají schopnost informovat širokou veřejnost.258 Firmy si PR 

zajišťují vlastními silami, anebo využívají služeb profesionálních PR agentur. V případě 

společnosti Plzeň 2015 komunikaci s médii zajišťuje samostatné oddělení PR a 

komunikace, které musí spolupracovat se všemi dalšími sekcemi společnosti.  

 

Hlavním z nástrojů informování médií je vydávání tiskových zpráv, které ve 

společnosti Plzeň 2015 zajišťuje manažerka PR a komunikace Mirka Reifová, zpočátku 

nebyla frekvence tiskových zpráv příliš vysoká, ale v průběhu roku 2014 se počet 

tiskových zpráv zvýšil a v současné době se každý týden koná minimálně jedna tisková 

konference.259 Užitečnou akcí jsou také snídaně s novináři, na kterých se schází členové 

týmu a jejich partneři se zástupci novin, kromě článků v tištěných a internetových 

médiích, reportáž z dubnové akce vysílaly Český rozhlas, Česká televize a TV ZAK, 

které jsou mediálním partnerem projektu.260  

 

Společnost Plzeň 2015 ve spolupráci s příspěvkovou organizací města Plzeň – 

TURISMUS pořádá tzv. press trips, tedy organizované hromadné návštěvy zahraničních 

novinářů s cílem prezentovat město navenek jako zajímavou a lákavou turistickou 

                                                
256 Slavnostní vyhlášení výsledků výzvy Pěstuj prostor 2014-2015 tradičně přilákalo mnoho Plzeňanů. 
Pěstuj prostor [online]. 2015-03-20 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://pestujprostor.plzne.cz/vysledky-
pestuj-prostor-2014-2015/#>. 

257 Plzeňské ikony 2012. Plzeň 2015 : Plzeňské ikony [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://plzenskeikony.eu/plzenske-ikony-2012.php>. 

258 SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2.vyd. Praha : Grada, 2009. 239s. Str. 19. 
259 REIFOVÁ, Mirka. Manažerka PR a komunikace společnosti Plzeň 2015, 2014-11-06. Osobní rozhovor. 
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destinaci. Obvykle je součástí programu press tripu návštěva tradičních turistických 

cílů, jako je pivovar, historické centrum či Loosovy interiéry, novináři však projevili 

zájem také o prohlídku objektů, které jsou přímo spjaté s projektem EHMK, a proto 

navštívili kulturní centrum Papírna či budovu bývalého depa v Doudlevcích.261 

Organizace poznávacích cest pro zahraniční novináře je jednou z aktivit agentury 

CzechTourism, se kterou organizace Plzeň – TURISMUS podepsala dohodu o 

spolupráci začátkem ledna 2015.262 Na rok 2015 naplánovala agentura dva press tripy, v 

rámci prvního mají dorazit do Plzně čtyři novináři z Itálie a v rámci druhého navštíví 

Západní Čechy 6 novinářů z Polska a Slovenska.263 

  

Generálním mediálním partnerem projektu je Česká televize, která jako médium 

veřejné služby podporuje neziskové kulturní a veřejně prospěšné aktivity poskytováním 

prostoru pro bezplatné vysílání vybraných nekomerčních spotů.264 Pro rok 2015 se 

Česká televize rozhodla ze všech žádostí podpořit 33 projektů, kromě projektu Plzeň – 

Evropské hlavní město kultury v letošním roce mediálně podpoří také 28. ročník 

soutěžní přehlídky českých a výběrových slovenských filmů – Finále Plzeň 2015, 23. 

ročník mezinárodního divadelního festivalu – Divadlo Plzeň a retrospektivní výstavu 

děl Gottfrieda Lindauera, plzeňského malíře novozélandských Maorů265, která se 

připravuje v rámci evropského projektu. Nekomerční spot266 v rámci mediální kampaně 

„Otevřete si svůj plzeňský ráj”267 byl na České televizi poprvé spuštěn 13. 4. 2015 a je 

                                                                                                                                          
260 Novináři snídají s Plzní 2015. Public Eye [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.public-
eye.cz/novinky/95-novinari-snidaji-s-plzni-2015>. 

261 Účastníky presstripu zajímala moderní architektura i bývalé průmyslové areály. Plzeň 2015 [online]. 
[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <https://www.plzen.eu/turista/b2b/novinky/aktuality/ucastniky-presstripu-
zajimala-moderni-architektura-i-byvale-prumyslove-arealy.aspx>. 

262 CzechTourism a Plzeň–Turismus podepsaly dohodu o spolupráci. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <https://www.plzen.eu/turista/b2b/novinky/aktuality/czechtourism-a-plzen-turismus-
podepsaly-dohodu-o-spolupraci-1.aspx>. 

263 Press a Fam tripy. CzechTourism [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.czechtourism.cz/marketingove-aktivity/press-a-fam-tripy/>. 

264 Kritéria podpory a formuláře. Česká televize [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-kulturu/kriteria-podpory-a-formulare/>. 

265 Kampaně 2015. Česká televize [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-kulturu/kampane-2015/>. 

266 Spot produkovala filmová produkce Lucky Man Films režiséra Davida Ondříčka, který spot také režijně 
supervizoval, výkonnou režii měl na starosti Jiří Volek. Hlavní role se zhostil Ivan Franěk, který pochází 
z Plzně, ale proslavil se především ve Francii a Itálii; Plzeň 2015 získala ocenění za své kampaně : 
tisková zpráva. Plzeň 2015 [online]. 2015-03-17 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/cs/aktuality/plzen-2015-ziskala-oceneni-za-sve-kampane>. 

267 Mediální partnerství Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Česká televize [online]. 2015-05-13 
14:10 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10033228844-medialni-
partnerstvi/214263305990121-plzen-evropske-hlavni-mesto-kultury-2015>. 
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vysílán v časech „self promotion”, tedy v časech určených na propagaci vlastních 

pořadů ČT.268 

  

Slogan celé komunikační akce: „Otevřete si svůj plzeňský ráj” potvrzuje, že 

pivo, které je s Plzní neodmyslitelně spojeno, nadále hraje v komunikaci významnou 

roli, není však to jediné, co by mělo lákat návštěvníky do Plzně.269 Hlavním cílem 

kampaně je nalákat lidi z celé České republiky do města za kvalitním kulturním 

programem, který je pro rok 2015 připravený, a zároveň aby navštívili pivovar, 

Techmánii a další tradiční turistické cíle, užili si město komplexně a rozhodli se ve 

městě přenocovat.270 

 

K šíření lepšího povědomí o EHMK 2015 pomohla spolupráce s Českým 

rozhlasem, který je zároveň oficiálně hlavním mediálním partnerem projektu. Český 

rozhlas se projektu věnoval po celou dobu jeho přípravy, informoval o aktuálním dění 

ve městě ve svých článcích na internetu, ve zpravodajských pořadech a v pořadech 

zaměřených na kulturní publicistiku, např. v pořadu Mozaika na stanici ČRo Vltava 

nebo v pořadu Horizont na stanici ČRo Plzeň. Do svého pořadu Host Radiožurnálu zval 

k rozhovoru o projektu vedoucí členy týmu Plzeň 2015.271 Kromě toho Český rozhlas 

poskytl prostory budovy Českého rozhlasu Plzeň k pořádání akce Kultururquell272 a 

pořádal v nich také vlastní seriál diskusních pořadů o palčivých tématech týkajících se 

současné plzeňské kulturní scény, zvláště při výběru kontroverzních a silných témat 

např. Světovar a Dům hrůzy, byla účast vysoká a pořad vyvolal silné ohlasy plzeňské 

veřejnosti.273 

 

                                                
268 Kritéria podpory a formuláře. Česká televize [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-kulturu/kriteria-podpory-a-formulare/>. 

269 Plzeň 2015: Evropský ráj to na pohled. E15 : strategie.cz [online]. 2015-02-09 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://strategie.e15.cz/zurnal/plzen-2015-evropsky-raj-to-na-pohled-1158489>. 

270 Symfonie zvonů otevřela Plzeň jako evropské město kultury. Česká televize [online]. 2015-01-14 
19:50[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/298232-symfonie-zvonu-
otevrela-plzen-jako-evropske-mesto-kultury/>. 

271 Relace týkající se Plzně 2015 : Host radiožurnálu. Český rozhlas [online]. [2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://hledani.rozhlas.cz/?query=Plze%C5%88+-
+Evropsk%C3%A9+hlavn%C3%AD+m%C4%9Bsto+kultury+2015&offset=10>.  

272 Kulturquell je diskusní akce v rámci projektu, skládá se z půlhodinových rozhovorů typu „jeden na 
jednoho” se zajímavými osobnostmi veřejného života, diskuse se týkají tématu kreativity a tvorby 
pracovních míst.; Kulturquell. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/cs/projekty/kulturquell>. 

273 KOSOVÁ, Petra. Novinářka Českého rohlasu Plzeň, 2015-04-13. Osobní rozhovor. 
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8.4 Osobní prodej  

Marketingový nástroj osobní prodej v podmínkách města, v tomto případě města 

Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015, spočívá v přímém osobním 

kontaktu s obyvateli města a jeho návštěvníky a v osobní účasti zástupců projektu na 

různých veletrzích cestovního ruchu. K osobnímu kontaktu s veřejností docházelo 

například na veřejných debatách a diskusích se členy týmu především v době 

kandidatury, kde byla možnost osobně lidem vysvětlit význam projektu. V současné 

době se tyto akce již nekonají a pro poskytování informací (především o programu 

EHMK) byl zřízen tzv. meeting point na náměstí, který má být komunikačně blíže 

lidem274, jeho součástí je kavárna Cross Cafe (partner projektu) a konají se odtud také 

přenosy Českého rozhlasu (např. zahájení projektu 17. 1. 2015).275 Od července 2014 se 

rozběhla také informační regionální síť na území Plzeňského kraje.276  

 

Marketingová strategie společnosti Plzeň 2015 necílí pouze na tuzemsko, ale 

začala se zaměřovat také na představení města Plzně v zahraničí, a to díky spolupráci s 

agenturou CzechTourism, se kterou byla v lednu 2015 uzavřena dohoda o spolupráci, a 

Plzeň se tak stala jedním z hlavních komunikačních témat v rámci prezentace České 

republiky jako lákavé turistické destinace.277 CzechTourism prezentoval projekt Plzeň – 

EHMK 2015 na britském veletrhu World Travel Market v Londýně.278 Prezentace 

projektu pod záštitou CzechTourism proběhla také na jednom z největších turistických 

                                                
274 V předchozích letech se pravidelně konaly dny otevřených dveří ve „Věži”, této možnosti však veřejnost 
nevyužívala, meeting point, který vznikl na náměstí Republiky, by měl být lidem blíže a měli by se zde 
dozvědět potřebné informace; REIFOVÁ, Mirka. Manažerka PR a komunikace společnosti Plzeň 2015, 
2014-11-06. Osobní rozhovor. 

275 Český rozhlas Plzeň zahajuje živé vysílání z plzeňského náměstí. Český rozhlas [online]. 2015-01-14 
[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/plzen/programtip/_zprava/cesky-rozhlas-plzen-
zahajuje-zive-vysilani-z-plzenskeho-namesti--1443611>. 

276 Informační síť v regionu : Plzeň 2015 v regionu a region v Plzni. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/cs/content/informacni-sit-v-regionu>. 

277 CzechTourism a Plzeň–Turismus podepsaly dohodu o spolupráci. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <https://www.plzen.eu/turista/b2b/novinky/aktuality/czechtourism-a-plzen-turismus-
podepsaly-dohodu-o-spolupraci-1.aspx>. 

278 Návštěvníky londýnského veletrhu nejvíce zaujala Plzeň – město kultury. CzechTourism [online]. 2014-
11-13 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.czechtourism.cz/o-czechtourism/kontakty/kontakty-na-
zahranicni-zastoupeni/velka-britanie-s-pusobnosti-pro-irsko/navstevniky-londynskeho-veletrhu-nejvice-
zaujala-p/>. 
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veletrhů279 – na ITP Berlín, kde v rámci Czech Tourism Awards 2015 plzeňský projekt 

získal ocenění v kategorii Nejlepší projekt.280  

 

Zejména v Německu se projekt těší velké oblibě a podle Radovana Auera je tam 

povědomí o Plzni 2015 mnohem větší než v Česku, což je dáno z části tím, že tam tuto 

značku již dobře znají.281 282 To potvrdila také Věra Knetlová, tajemnice Unie 

výtvarných umělců plzeňské oblasti, která na základě dlouholeté zkušenosti v kulturní 

oblasti a spolupráce s německými umělci uvedla, že v Německu jsou lidé projektem 

daleko více nadšeni než samotní Plzeňané a mají o kulturní program v Plzni velký 

zájem.283 

  

Vedle zahraničních marketingových akcí Plzeň představuje svůj projekt na 

tuzemských veletrzích cestovního ruchu, např. na veletrhu cestovního ruchu ITEP, kde 

Plzeňský kraj v rámci spolupráce s městem poskytl prostor pro propagaci projektu 

EHMK 2015 284 či na veletrhu Holiday World v Praze.285  

 

Propagace projektu je podpořena prodejem různých upomínkových předmětů s 

logem projektu. Například ve spolupráci s pivovarem Pilsner Urquell byla vyrobena 

pivní sada, návštěvníci si tak mohou koupit speciální půllitry nebo zástěry, mohou si 

také pořídit některý z kousků speciální oděvní kolekce společnosti Horsefeathers. 

Odvést si mohou odznáčky, propisky, knížky, diáře s programem.286 Západočeská 

                                                
279 Během pěti dnů (4. – 8. 3. 2015) navštívilo veletrh 175 000 návštěvníků. Veletrhu se zúčastnilo přes 
10 000 vystavovatelů ze 186 zemí; Česká republika představila novou veletržní expozici na největším 
turistickém veletrhu ITB Berlín. CzechTourism [online]. 2015-03-16 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.czechtourism.cz/o-czechtourism/kontakty/kontakty-na-zahranicni-
zastoupeni/nemecko/ceska-republika-predstavila-novou-veletrzni-expozi/>. 

280 Tamtéž. 
281 Plzeň 2015: Evropský ráj to na pohled. E15 : strategie.cz [online]. 2015-02-09 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://strategie.e15.cz/zurnal/plzen-2015-evropsky-raj-to-na-pohled-1158489>. 

282 Od založení akce EHMK bylo Německo pořadatelskou zemí tohoto titulu celkem třikrát, v roce 1988 - 
Berlín, 1999 - Weimar, 2010 – Essen; European Capital of Culture: History. UNECC [online]. [cit. 2015-
04-15]. Dostupné z: <http://uneecc.org/european-capitals-of-culture/history/>. 

283 KNETLOVÁ, Věra. Tajemnice Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, 2015-04-09. Osobní rozhovor. 
284 Plzeňský kraj podpoří projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. S městem Plzní podepsal 
memorandum podporující tento projekt. Plzeňský kraj [online]. 2013-09-03 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/plzensky-kraj-podpori-projekt-plzen-evropske-hlavni-mesto-
kultury-2015-s-mestem-plzni>. 

285 Plzeňský kraj, město Plzeň – EHMK 2015 a další partneři představili novinky na veletrhu Holiday World 
2014 [online]. Plzeňský kraj, 2014-02-21 [cit. 2015-04-15]. Dostupné na World Wide Web: 
<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/plzensky-kraj-mesto-plzen-ehmk-2015-a-dalsi-partneri-predstavili-
novinky-na-veletrhu-holiday>. 

286 Plzeňský kraj, město Plzeň – EHMK 2015 a další partneři představili novinky na veletrhu Holiday World 
2014. Plzeňský kraj [online]. 2014-02-21 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.plzensky-
kraj.cz/cs/clanek/plzensky-kraj-mesto-plzen-ehmk-2015-a-dalsi-partneri-predstavili-novinky-na-veletrhu-
holiday>. 
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galerie v Plzni nabízí k zakoupení publikace k uskutečněným výstavám, v současné 

době je dispozici publikace k výstavě Mnichov – zářící metropole umění 1870-1918 / 

München – leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, která byla součástí projektu Plzeň - 

EHMK 2015.287 

 

8.5 Přímý prodej 

Přímý prodej je dalším nástrojem marketingové komunikace, resp. 

komunikačního mixu, který společnost Plzeň 2015 používá. V tomto případě jde o 

individualizovaný, adresný kontakt s veřejností. Konkrétně jsou to newslettery, které 

jsou zdarma po přihlášení k odběru na webových stránkách projektu zasílány na 

konkrétní emailové adresy zájemců. Dále jsou zasílány online facebookové pozvánky 

fanouškům facebookové stránky Plzeň 2015. Individualizované pozvánky na různé akce 

jsou podle Radovana Auera zásadní součástí celé komunikace, využívají k tomu 

ambasadory projektu, kteří osobní pozvánky rozesílají. Dále uvádí, že byl vytvořen 

speciální systém, díky kterému si můžete sami udělat online pozvánku a rozeslat ji 

přátelům, pokud dotyčný pozvánku akceptuje, získá při návštěvě pivo zdarma.288 

Podrobnější informace, jak celý tento pozvánkový systém funguje, nebo bude fungovat, 

však neuvedl a informace o něm zatím nejsou na oficiálních komunikačních kanálech 

dostupné. 

 

8.6 Event marketing 

Tým seznamoval veřejnost s projektem prostřednictvím konkrétních akcí, 

kterým se v marketingové praxi říká eventy, event marketing je pak dalším způsobem, 

jak vytvářet dobré vztahy s veřejností. Akce pro veřejnost, které se v období po vítězství 

uskutečňovaly, měly pomoci občanům vytvořit si prostřednictvím emocionální zážitku 

kladný vztah k projektu a vzbudit o něj zájem. V rámci evaluačního procesu zajišťuje 

                                                
287 BENDOVÁ, Eva a spol. Mnichov – zářící metropole umění 1870-1918 / München – leuchtende 
Kunstmetropole 1870-1918. 1.vyd. Plzeň : Studio JB v Lomnici nad Popelkou a Západočeská galerie v 
Plzni, 2015. 243 s.  

288 Rozhovor s ředitelem marketingové komunikace, dostupné online; Symfonie zvonů otevřela Plzeň jako 
evropské město kultury. Česká televize [online]. 2015-01-14 19:50[cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/298232-symfonie-zvonu-otevrela-plzen-jako-evropske-mesto-
kultury/>. 
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tým tazatelů analýzu spokojenosti návštěvníků vybraných akcí a každý měsíc je uzavřen 

vydáním měsíčních reportů.289 

 

Během čtyř let příprav projektu bylo uspořádáno mnoho kulturních akcí, některé 

z nich byly zmíněny v předchozích kapitolách, zde bych však více přiblížila linii 

projektu Západočeské baroko a to z několika důvodů. Jde o projekt, který rozšiřuje 

program evropského hlavního města kultury do plzeňských regionů (jeden z cílů EHMK 

2015) a to do Domažlic, Klatov, Rokycan, Plzně – jih, Plzně – město, Plzně – severu a 

Tachova. Dílčí projekt Barokní krása západních Čech se stal vlajkovým projektem 

EHMK, jehož součástí je festival 9 týdnů baroka, který bude probíhat v západočeských 

regionech v různých termínech v průběhu roku 2015.290 A projekt má ambici 

pokračovat i v roce 2016, čímž by přispěl ke splnění jednoho z cílů, které si společnost 

Plzeň 2015 vytyčila, a to že rok 2015 nebude pouze jednoročním festivalem, ale bude 

mít přesah do dalších let.  

 

Regionální programová linie Západočeské baroko nabídla sérii koncertů a 

doprovodných akcí pod názvem Tři týdny baroka v období červenec – září 2013 a akce 

zaznamenala velký úspěch obyvatel regionu i zahraničí.291 Festival propojil tři projekty: 

Mistrovské varhanní kurzy v městečku Úterý, Haydnovy hudební slavnosti a koncerty 

s podtitulem Barokní hudba Plzeňska, tyto projekty probíhaly dosud samostatně, nyní se 

spojily a jsou zaštítěny pod jednou akcí.292 Na Tři týdny baroka navázala v roce 2014 

akce Šest týdnů baroka, která představila i méně známé architektonické barokní 

památky a již zaniklé obce v kraji, v rámci programu se konaly tzv. barokní noci a byla 

zpřístupněná nově vzniklá naučná stezka, která vede od kláštera v Plasích ke kostelu 

v Mariánské Týnici.293 Podle Kateřiny Melenové, dramaturgyně projektu ze společnosti 

                                                
289 SVOBODA, Milan. Manažer pro monitoring a evaluaci a pro projekty Land Art, 2015-04-09. Emailová 
komunikace. 

290 9 týdnů baroka. Plzeň 2015 [online]. [cit.2015-04-15]. Dostupné z: < http://www.baroko2015.cz/o-
projektu/>. 

291 Plzeň bude tři týdny žít barokem. e-kultura.cz [online]. 2013-07-12 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://e-kultura.cz/plzen-bude-tri-tydny-zit-barokem/>. 

292 Tři týdny baroka zvou na koncerty staré hudby. Plzeňský kraj [online]. 2013-08-05 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/tri-tydny-baroka-zvou-na-koncerty-stare-hudby>. 

293 V baroku se žilo ve stylu carpe diem, říká kurátorka Plzně 2015. lidovky.cz [online]. 2014-08-08 
[cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/v-baroku-se-zilo-ve-stylu-carpe-diem-rika-kuratorka-
plzne-2015-p45-/kultura.aspx?c=A140805_184714_ln_kultura_hep>. 
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Plzeň 2015, téma baroko představuje pro Plzeňsko jedinečný kulturní potenciál294 a 

mohlo by tak být marketingovou značkou pro cestovní ruch i v příštích letech. 

 

9. Vlastní výzkum 
Hlavním přínosem této práce je průzkum mezi obyvateli města Plzně, který 

slouží jako jeden z hlavních zdrojů hodnocení efektivnosti komunikační a marketingové 

kampaně projektu a poskytuje významné poznatky o informovanosti obyvatel o projektu 

a o podpoře projektu ze strany veřejnosti. V následujících kapitolách je nejdříve 

popsána metodologie výzkumu, poté jsou jeho výsledky interpretovány a zhodnoceny a 

na závěr je uvedeno několik doporučení týkajících se oblasti komunikace. Tato 

doporučení jsou založena především na analýze komunikačních aktivit v období po 

získání titulu EHMK pro rok 2015 do současnosti a na výše uvedeném výzkumu. 

 

9.1 Metodologie výzkumu 

Sociální vědy k získávání (sběru) dat používají dva hlavní druhy výzkumu – 

kvalitativní výzkum a kvantitativní výzkum. Každý z nich má svá specifika, různý 

přístup k poznání sociální reality, různé cíle, a tedy i jiná pravidla a techniky.  

 

Kvalitativní výzkum vychází z induktivní logiky, to znamená, že namísto 

testování hypotéz volí cestu jejich hledání a utváření, a hypotéza se tak stává až 

produktem práce v terénu.295 Na začátku kvalitativního výzkumného procesu je 

pozorování menšího počtu jedinců a získání velkého množství informací. Poté 

výzkumník hledá pravidelnosti a struktury v těchto datech, formuluje předběžné závěry 

a výstupem mohou být nově formulované hypotézy nebo nová teorie. Data získaná 

kvalitativní metodou nejsou standardizovaná, a tak je generalizace na populaci (daný 

vzorek) problematická a někdy i nemožná.296 Jejím záměrem však není zobecnit 

výsledky nebo vyvrátit hypotézu, ale porozumět problému do hloubky, snaží se odkrýt 

                                                
294 Tři týdny baroka zvou na koncerty staré hudby. Plzeňský kraj [online]. 2013-08-05 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/tri-tydny-baroka-zvou-na-koncerty-stare-hudby>. 

295 ŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : Teorie a výzkum. 1.vyd. Praha 
: Karolinum, 2000 dotisk. 241 s. Str. 150.  

296 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : Příručka pro uživatele. 1.vyd. Praha 
: Karolinum, 1993. 374 s. Str. 286 - 287. 
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významy informací.297 Typickými technikami sběru dat v rámci kvalitativního výzkumu 

jsou zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor a studium dokumentu.298 

 

Kvantitativní výzkum na rozdíl od kvalitativního vychází z deduktivní logiky, 

tedy z předpokladu, že v sociální realitě existuje nějaký problém, který je přeložený do 

hypotéz, a sebraná data jsou použita pro jejich testování. Tento postup vyžaduje co 

nejvyšší formální srovnatelnost dat, přičemž takto silná standardizace vede nutně k 

redukci dat. Respondent je namísto popisování svého mínění formou volných otázek 

omezen na volbu jediné nebo více předem připravených kategorií z nabídnutého velice 

malého souboru kategorií v dotazníkovém šetření či standardizovaném rozhovoru.299  

 

Dotazníkové šetření patří mezi velmi efektivní techniky, díky němuž je možné 

získat informace od velkého počtu jedinců v poměrně krátkém čase. Jeho nevýhodou je 

celkem nízká návratnost a také to, že klade nároky na ochotu dotazovaného zodpovědět 

všechny otázky, protože je snadné některé otázky „přeskočit” nebo neodpovědět vůbec. 

U standardizovaného rozhovoru je proporce úspěšně dokončených rozhovorů podstatně 

vyšší a pro respondenta je obtížnější vynechat odpovědi na některé otázky, na druhé 

straně jde o techniku časově velice náročnou a pracnou.300 

 

Vzhledem k cílům práce jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu. Co se 

týče způsobu provedení šetření, obrátila jsem se v tomto případě na Ing. Martinu 

Šlehoferovou z Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, která je členem týmu, který v 

současnosti provádí v rámci evaluace projektu výzkum vlivu EHMK na kulturní 

prostředí (ve spolupráci s Fakultou filozofickou ZČU) a na kulturní aktéry (ve 

spolupráci s MgA. Šárkou Havlíčkovou, bývalou programovou ředitelkou EHMK).301 

Na základě této konzultace jsem se rozhodla, že šetření provedu kombinací technik 

kvantitativního výzkumu. Tedy část standardizovaným dotazováním elektronicky 

prostřednictvím internetu a část prostřednictvím standardizovaných dotazníků osobně. 

                                                
297 Tamtéž. Str. 285. 
298 ŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : Teorie a výzkum. 1.vyd. Praha 
: Karolinum, 2000 dotisk. 241 s. Str. 151. 

299 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : Přírůčka pro uživatele. 1.vyd. Praha 
: Karolinum, 1993. 374 s. Str. 286 - 287. (Na rozdíl od jiných zemí nejsou u nás zatím moc časté 
telefonické výzkumy; ŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : Teorie a výzkum. 1.vyd. 
Praha : Karolinum, 2000 dotisk. 241 s. Str. 98.). 

300 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : Přírůčka pro uživatele. 1.vyd. Praha 
: Karolinum, 1993. 374 s. Str. 141. 
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Dotazování výlučně elektronicky by bylo jednodušší, avšak nemusela bych tím získat 

názory například lidí, kteří internet tolik nepoužívají. 

 

Podle Stanislava Hampla302 výzkum veřejného mínění, který se prostřednictvím 

kvantitativní metody snaží zachytit názor a postoj určitého vzorku populace, obvykle 

probíhá ve třech základních fázích. Tyto fáze jsou – přípravná fáze, realizační fáze a 

fáze vyhodnocovací. 

 

9.1.1 Přípravná fáze  

Na počátku každého výzkumu je vždy konkrétní impuls k jeho provedení. V 

tomto případě bylo šetření provedeno, aby sloužilo jako jeden ze zdrojů hodnocení 

efektivnosti komunikačních aktivit města Plzně, resp. společnosti Plzeň 2015 směrem k 

veřejnosti v jasně vymezených obdobích v rámci předkládané diplomové práce.  

 

Poté začíná samotná přípravná fáze, která zahrnuje následující etapy: Orientaci v 

problému a teoretické uchopení výchozí problémové situace, dále operacionalizaci 

teoretických konceptů do podoby empirických indikátorů a jejich ověřování a následné 

zpracování projektu výzkumu a jeho metodicko-organizační přípravu.303 V rámci 

orientační etapy jsem se zaměřila na studium teoretických podkladů a literatury o 

výzkumu v sociálních vědách. Konkrétně šlo o tituly: Kapitoly ze sociologie veřejného 

mínění z roku 2000, Jak se vyrábí sociologická znalost z roku 1993 a text Ladislava 

Rabušice z Masarykovy univerzity v Brně s názvem Expertíza dotazníku výzkumu 

akademických pracovníků vysokých škol ČR. Dalším podkladem mi byly poznatky z 

kurzu Metodologie výzkumu veřejného mínění, který jsem v roce 2013 absolvovala. 

Součástí této etapy bývá také sekundární analýza údajů z předchozích výzkumů na 

podobné téma.304 Vzhledem k tomu, že se v období po získání titulu do současnosti 

žádné takové výzkumy provedeny nebyly, je tato aktivita neaplikovatelná. 

 

                                                                                                                                          
301 Výsledky obou výzkumů budou k dispozici až na jaře 2016; SVOBODA, Milan. Manažer pro monitoring 
a evaluaci a pro projekty Land Art, 2015-04-18. Emailová komunikace. 

302 ŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : Teorie a výzkum. 1.vyd. Praha 
: Karolinum, 2000 dotisk. 241 s. Str. 95. 

303 Tamtéž. Str. 97. 
304 Tamtéž. Str. 96. 
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Po orientační etapě následuje stěžejní etapa – operacionalizace, kdy jsou 

formulovány problémové okruhy výzkumu a hypotézy jsou převedeny do podoby 

otázek, které tvoří vlastní měřící nástroj – dotazník. Dotazník je standartní a velmi často 

využívanou sociologickou technikou a je zřejmé, že na kvalitě výzkumného nástroje 

závisí také kvalita celého výsledku.305  

 

Při vypracování dotazníku jsem proto kladla důraz na tzv. dramaturgii dotazníku, 

tedy na to, v jakém pořadí budou otázky seřazeny. Dále jsem otázky formulovala tak, 

aby byly v souladu s pravidly pro tvorbu otázek. Především jsem se snažila, aby otázky 

byly pro každého srozumitelné a relevantní a aby nebyly sugestivní a nenaváděly tak 

respondenty k určitému typu odpovědí. Varianty odpovědí obsahují stejný počet 

kladných a záporných možností volby a nenabízejí neutrální variantu např. „ani 

spokojen, ani nespokojen” nebo variantu únikovou „nevím nebo netuším”. Podle 

Ladislava Rabušice jsou tyto formulace nabízených odpovědí v pořádku, jde o tzv. tvrdé 

dotazování (forced choices), které je v sociologickém dotazování zcela legitimním 

prvkem.306 

 

V optimálním případě je dotazník před „ostrým” dotazováním ověřován 

testovací pilotáží, díky které lze zjistit, jak lidé na otázky reagují a jak předkládaným 

otázkám a pojmům rozumí. Dotazník jsem proto poslala několika přátelům a příbuzným 

a také jsem dotazník poslala k posouzení Ing. Martě Šlehoferové z Fakulty ekonomické 

ZČU v Plzni. Na základě jejich doporučení jsem dotazník finálně upravila a připravila k 

vlastnímu šetření. Finální dotazník (viz příloha č. 1) obsahuje celkem 22 otázek, z toho 

17 otázek uzavřených a pět otevřených. Pět otázek v dotazníku je demografických a dvě 

otázky jsou obecnější povahy, čímž jsou reflektována pravidla dramaturgie dotazníku.  

 

9.1.2 Realizační fáze 

Realizační fáze spočívá ve dvou hlavních činnostech – ve sběru dat a v úpravě 

těchto dat pro potřeby statistického zpracování.307 V období 19. 1. 2015 – 26. 1. 2015 

                                                
305 RABUŠIČ, Ladislav. Expertíza dotazníku výzkumu akademických pracovníků vysokých škol ČR. 
Masarykova univerzita [online]. 2009 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.radavs.cz/prilohy/6p11dExpertizadotazniku-final.pdf>. 

306 Tamtéž. 
307 ŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : Teorie a výzkum. 1.vyd. Praha 
: Karolinum, 2000 dotisk. 241 s. Str. 98. 



81 

byla prostřednictvím dotazníkového šetření sesbírána data pro jejich statistickou 

analýzu a následnou interpretaci. Data byla sesbírána elektronicky a to prostřednictvím 

internetové stránky vyplnto.cz, kterou provozuje Ing. Marek Demčák. Službu vytvoření 

a propagaci online dotazníku nabízí více internetových stránek, z nabídky jsem však 

vybrala právě vyplnto.cz a to z několika důvodů. Především má firma bohaté zkušenosti 

s realizací internetových průzkumů pro firmy, školy i studenty. Dalším důvodem pak 

byl velmi vstřícný přístup, rychlost jednání a také dobré reference z mého okolí.  

 

Souběžně byla ve výše uvedeném období sesbírána data technikou osobního 

standardizovaného dotazování s náhodně vybranými respondenty v centru města Plzně a 

jeho přilehlém okolí. Oslovovala jsem zpravidla potenciální respondenty, kteří čekali 

např. na zastávce, v suterénu knihovny, v kavárně tak, abych zvýšila šanci na 

zodpovězení dotazníku. Přesto jsem se při práci v terénu setkala s několika negativními 

reakcemi, nikoliv však z časového důvodu. Tito oslovení se většinou ptali „Proč já?”, 

popřípadě mi sdělili, že o problematice nic neví, anebo že je téma nezajímá. Při oslovení 

respondenta jsem se vždy představila, stručně uvedla záměr a cíle mého dotazování a v 

případě, že respondent souhlasil s dotazováním, pokračovala jsem čtením otázek a 

odpovědí, přičemž dotazovaný měl pro lepší představu jeden nevyplněný dotazník také 

k dispozici. 

 

Jedinou kvótu, kterou jsem pro výzkum použila, byla podmínka bydliště 

respondenta v Plzni anebo v jednom z okresů Plzeňského kraje, a to z důvodu, že se 

práce zaměřuje především na komunikační aktivity směrem k místním obyvatelům a 

obyvatelům plzeňského regionu. Ze sesbíraných dat byli proto vyřazeni respondenti 

žijící mimo stanovenou oblast. Celkem dotazník vyplnilo 174 respondentů, 119 

prostřednictvím internetu na stránkách vyplnto.cz a 55 prostřednictvím osobního 

dotazování. Pět respondentů uvedlo, že neví, že město Plzeň tento titul získalo, další 

otázky tedy nevyplňovali. V obou případech byly použity totožné dotazníky. 
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9.1.3 Vyhodnocovací fáze 

Poslední, čili vyhodnocovací fáze výzkumu zahrnuje čtyři etapy: Statistické 

analýzy, interpretace výsledků, prezentace výsledků a archivace.308 Všechna získaná 

data byla přepsána do programu Microsoft Excel a byl tak získán základní přehled 

výsledků. Ten posloužil k následné analýze, která ověřila dané hypotézy a zjistila další 

informace. Výstupem jsou grafy a tabulky. Zjištěné výsledky jsou prezentovány a 

interpretovány v následujících kapitolách. Co se týče archivace, dotazníky z osobního 

sběru dat jsem si uchovala pro případ kontroly a elektronické dotazníky jsou k dispozici 

na stránce vyplnto.cz. 

 

9.2 Výsledky výzkumu 

1. otázka: „Jak jste celkově spokojen/nespokojen se současným kulturním 

životem v místě Vašeho bydliště?” 

První otázka je obecnější povahy a má zjistit míru celkové 

spokojenosti/nespokojenosti respondenta v místě jeho bydliště. Více než polovina 

respondentů (58 %) uvedla, že je se současným kulturním životem spíše spokojena, 

velmi spokojeno je 28 % respondentů, spíše nespokojeno 13 % a velmi nespokojeno 1 

% respondentů.  

Obrázek č.1: Spokojenost s kulturním životem 

 
 

                                                
308 ŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : Teorie a výzkum. 1.vyd. Praha 
: Karolinum, 2000 dotisk. 241 s. Str. 99. 
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2. otázka: „Jak moc se zajímáte o kulturu obecně?” 

Druhá otázka je opět obecnější povahy a má zjistit míru zájmu o kulturu obecně. 

Více než polovina respondentů - 56% uvedla, že se o kulturu spíše zajímá, 23% 

respondentů se o ni velmi zajímá, 19% z dotázaných se spíše nezajímá a 2% z 

dotázaných se o ni vůbec nezajímá.  

Obrázek č.2: Zájem o kulturu 

 
 

3. otázka: „Víte o tom, že se město Plzeň stalo v roce 2015 Evropským hlavním 

městem kultury?” 

Ze 174 respondentů z Plzeňského kraje 169 vědělo, že je Plzeň pro rok 2015 

Evropským hlavním městem kultury, 5 z nich nikoliv. Ti, kteří odpověděli záporně, žijí 

v Plzni - Sever, Plzni - Jih, Plzni město - městský obvod 4, v Klatovech a Rokycanech, 

tedy mimo centrum města Plzně, kde probíhala propagace projektu nejintenzivněji.  

 

4. otázka: „Jak jste se o projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?” 

Cílem otázky bylo zjistit, jakými všemi komunikačními prostředky se k 

veřejnosti informace o tom, že je Plzeň Evropským hlavním městem kultury pro rok 

2015, dostaly. Jak ukazuje obrázek č.3, nejčastěji se lidé o projektu dozvěděli z 

internetu (20%), z tisku (16%) a z televize (15%). Dále pak informaci o projektu lidé 

zaznamenali z venkovní reklamy (13%) a od svých příbuzných či známých (13%). 

Nejméně pak z propagačních materiálů (12%) a rozhlasu (11%). Otázka je filtrační, to 

znamená, že ti, kteří neuvedli, že jedním ze zdrojů, jak se o projektu dozvěděli, je 

internet, nevyplňovali následující otázku č. 5 a přešli k zodpovězení další otázky č. 6. 
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Obrázek č.3: Zdroje informací o projektu 

 
 

5. otázka: „Z jakého konkrétního zdroje prostřednictvím internetu jste se o projektu 

Plzeň Evropské hlavní město kultury dozvěděl/a?” 

Vzhledem k předpokladu, že významný komunikační prostředek v současném 

době představuje internet, byla do dotazníku začleněna tato otázka. Nejčastějším 

internetovým zdrojem byly sociální sítě (37%), přičemž nejčastějšími příjemci 

informací ze sociálních sítí byli respondenti ve věku od 15 – 24 let, naopak nejméně 

uváděli tento zdroj respondenti ve věku 56 a více. Druhým nejcitovanějším zdrojem 

byly oficiální stránky města Plzně, které uvedlo 22% respondentů. Dalšími 

internetovými zdroji byly internetové vyhledávače (20%) a oficiální stránky projektu 

(15%) a turistické informační portály (16%).  

Obrázek č.4: Zdroje informací z internetu 
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Obrázek č.5: Zdroje z internetu dle věkových skupin 

 
 

6. otázka: „Pokud to dokážete určit, z jakého zdroje jste se o projektu EHMK 2015 

dozvídal/a nejčastěji”?  

Na tuto otevřenou nepovinnou otázku odpovědělo 106 respondentů, přičemž 

mezi nejčastěji uváděné odpovědi patřily sociální sítě (17 respondentů) a venkovní 

reklama (17 respondentů), televizi jako nejčastější zdroj informací uvedlo 15 

respondentů, internet (internetové vyhledávače a internetové zpravodajství) uvedlo 14 

respondentů a tisk 13 respondentů. Dále se dotázaní o projektu nejčastěji dozvídali od 

známých a přátel (9 respondentů), prostřednictvím rozhlasu (6 respondentů) a na 

oficiálních stránkách města (6 respondentů). Stránky projektu uvedli pouze 3 

respondenti. Někteří dotázaní se o projektu dozvídali skrz vlastní zkušenost, tedy 

zapojením v projektu a nebo setkáním se s některým členem projektového týmu. 

Dotazník vyplnili např. jeden bývalý člen dozorčí rady, 1. trombonista a bývalý 

produkční Plzeňské filharmonie, který se společností Plzeň 2015 spolupracoval, 

dobrovolnice zapojená v projektu.  
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Obrázek č.6: Nejčastější zdroj informací o projektu 

 
 

7. otázka: „Jak často využíváte následující média?”  

V otázce č.7 respondenti určovali, jak často ve svém životě využívají média 

komunikace, jako je tisk, rozhlas, televize a také Facebook. Facebook byl vybrán 

záměrně jako zástupce nejrozšířenější internetové sociální sítě. Z obrázku č.7 plyne, že 

Facebook spolu s televizí sleduje denně zhruba 50% respondentů. Naproti tomu je tisk 

využíván většinou pouze 2x týdně nebo méně. Z obrázků 8 až 11 pak plyne, že 

Facebook je nejčastěji využívaným médiem mezi mladými lidmi do 34 let, z nichž 

většina ho využívá každý den. Rozhlas a televize jsou pak nejpoužívanějším médiem u 

starších respondentů. 

Obrázek č. 7: Četnost využití vybraných médií 
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Obráze č.8: Facebook vs. věkové skupiny 

 
Obrázek č.9: Televize vs. věkové skupiny 

 
Obrázek č.10: Rozhlas vs. věkové skupiny 
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Obrázek č. 11: Tisk vs. věkové skupiny 

  
8. otázka: „Máte pocit, že jste informováni o projektu Plzeň Evropské hlavní město 

kultury? 

Více než tři čtvrtiny dotázaných (140 respondentů) se cítí dostatečně 

informovány o projektu. Pouze 29 respondentů uvedlo, že pociťují nedostatek 

informací. 

 

9. otázka: „Jaké informace Vám chybí?” 

Nejčastěji respondentům chyběly informace o kulturním programu projektu, 

konkrétně pak stručné a přehledné informace o jednotlivých akcích. Zejména kalendářní 

program na měsíc či rok dopředu. Jeden respondent uvedl, že má pocit, že není o 

projektu dostatečně informován, ale kdyby se snažil, tak by informace byly zřejmě 

dohledatelné. Podobně odpovědělo 7 respondentů, podle kterých lze informace 

dohledat, ale ten, kdo se o projekt a jeho kulturní program vyloženě nezajímá, k tomu se 

informace prostřednictvím médií nedostanou. Jen ojediněle respondenty zajímalo např. 

financování projektu, koncepce projektu, informace o procesu výběru apod. 	  

 

10. otázka: „Obtěžuje Vás komunikační kampaň a propagace projektu?” 

Ze 169 respondentů pouze se 19 cítí komunikační kampaní a propagací projektu 

obtěžováno. Zbytek (150 respondentů) marketingem projektu obtěžován není. 
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11. otázka: „Domníváte se, že je dobře, že Plzeň získala titul Evropské hlavní 

město kultury?” 

Většina respondentů (145 respondentů) uvedla, že se domnívá, že je dobře, že 

Plzeň získala titul EHMK pro rok 2015 a pouze 24 respondentů se domnívá, že nikoliv. 

Je přitom zřejmé, že ti respondenti, kteří se aktivně zapojili do projektu (např. jako 

vedoucí zaměstnanec Plzeňské filharmonie), mají k projektu více negativní postoj, což 

je možné vysvětlit tím, že měli přístup k zákulisním a interním informacím o projektu. 

 

12. otázka: „Proč ano/proč ne?” 

Ti respondenti, kteří se domnívají, že je dobře, že Plzeň získala titul, jak důvod 

uváděli především zviditelnění města Plzně a jeho regionu a zvýšené povědomí o městě 

celkově a tím pádem i zvýšení zájmu turistů. Tento důvod uvedlo 58 dotázaných. 

Dalším uváděným důvodem byl přínos pro kulturu města a možnost vidět v Plzni ve 

zvýšené míře zajímavé kulturní akce. Takto odpovědělo 53 dotázaných. Další skupinou 

respondentů (32) byli ti, kteří si myslí, že je Plzeň krásné město a že si titul EHMK 

zaslouží. Tito respondenti často uváděli, že jsou hrdými patrioty města.  

 

Respondenti, kteří se naopak nedomnívají, že je dobře, že Plzeň titul získala, ve 

velké většině případů uvádějí, že projekt nepřinese očekávané pozitivní přínosy (19 

respondentů), že je projekt špatně připraven a je promarněnou šancí. Dalším 

objevujícím se argumentem (šest respondentů) je vysoká finanční zátěž a špatné 

hospodaření společnosti Plzeň 2015. Tři z těchto respondentů pak poukázali na možné 

nekalé finanční praktiky. 

 

13. otázka: “V čem podle Vás spočívá přínos projektu Plzeň Evropské hlavní město 

kultury 2015?” 

Přínos projektu podle odpovědí respondentů nejčastěji spočívá ve zviditelnění a 

propagaci města během projektu v České republice, v Evropě  i mimo ni, což povede 

k většímu zájmu turistů o Plzeň. Tento přínos uvedlo 101 respondentů. Dále respondenti 

nejčastěji uváděli, že přínosem bude rozmanitější nabídka kulturních akcí, které budou 

moci navštívit a také to, že do města dorazí umělci, kteří by město jinak nenavštívili 

(celkem 56 respondentů). Naproti tomu pouze 36 respondentů v projektu vidí jasný 

ekonomický přínos. 8 respondentů uvedlo odpovědi, které měly souvislost s možnou 



90 

politizací projektu či nekalými praktikami, např. že díky projektu „někdo zbohatne“ 

nebo že má projekt velký přínos „pro firmy a osoby, které vedení EHMK nakrmilo ze 

svého rozpočtu“. Jeden respondent uvedl, že došlo k „neodpovědnému plýtvání dotací 

místo investic do opravdu fungujících dlouhodobých projektů”. 

 

14. otázka: “Zapojil/a jste se někdy do projektu Plzeň EHMK 2015?” 

Necelých 20% respondentů (33 osob) uvedlo, že se nějakým způsobem 

v projektu zapojilo. Jak ukazuje obrázek č. 9, z oslovených se nejvíce zapojovali mladí 

lidé do 25 let. 

Obrázek č.9: Zapojení v projektu vs. věk 

 
 

15. otázka: „Pokud ano, jakým způsobem?” 

Respondenti měli uvést, jakým způsobem se zapojili do projektu, odpovědi byli 

například tyto: Pět respondentů bylo organizátory různých akcí, např. při zahájení 

projektu, při pořádání výstav a workshopů, happeningu na Světovaru. Tři respondenti se 

zúčastnili slavnostního průvodu při příležitosti zahájení, dva respondenti prováděli 

ostrahu na akcích EHMK, dva respondenti uvedli, že vystupovali v rámci některé z akcí 

EHMK. Jeden z respondentů se přímo zapojil do přípravy projektu, v době kdy byl 

v dozorčí radě, jedna respondentka byla ve společnosti Plzeň 2015 na půlroční stáži. 

Pracovnice Knihovny města Plzně byla v den slavnostního zahájení v práci do 20:00 

hod., kdy byly prodlouženy otevírací hodiny pro veřejnost. Další respondentka se 

zúčastnila focení pro projekt EHMK – Skryté město. Jeden bývalý student Ústavu 

umění a designu v Plzni uvedl, že je autorem grafického loga Smetanovských dnů. 
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Jeden respondent je členem Plzeňská filharmonie, která se společností Plzeň 2015 také 

spolupracuje. 

 

16. otázka: „Cítíte se hrdý/á na o, že se město Plzeň stalo v roce 2015 Evropským 

hlavním městem kultury?” 

117 respondentů, tedy více než polovina uvedla, že se cítí hrdá na to, že se město 

Plzeň stalo v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury, 52 respondentů uvedlo 

negativní odpověď. 

 

17. otázka: „Jaké tři kulturní události z poslední doby považujete Vy osobně za 

nejvýznamnější?” 

Respondenti uváděli nejčastěji následující akce: Slavnostní zahájení projektu 

(55), slavnostní otevření Nového divadla (33), kolotoč Le Manège Carré Sénart na 

Náměstí Republiky (10), možnost návštěvy ateliérů Adolfa Loose (3), výstava Jiřího 

Trnky (6), Evropský den sousedů (3), Náplavka žije (2), Divadelní léto pod Plzeňským 

nebem (2) a festival Smetanovské dny (2). 

 

9.3 Zhodnocení výzkumu 

Cílem předkládané práce je analýza komunikačních aktivit města Plzně, resp. 

obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 ve vymezených sledovaných obdobích, které 

se vztahují k přípravě a realizaci projektu „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 

2015”. Dalším cílem je zhodnocení efektivnosti těchto aktivit. Práce vychází z 

předpokladu, že čím je komunikační a marketingová komunikace projektu efektivnější, 

tím je také úspěšnější. Za účelem zjištění její úspěšnosti, byl proto proveden vlastní 

výzkum mezi obyvateli města Plzně a Plzeňského kraje.  

 

Pro zjištění míry úspěšnosti komunikační a marketingové komunikace projektu 

byly v rámci vlastního výzkumu stanoveny dvě hypotézy – Hypotéza č. 1: Obyvatelé 

města Plzně a Plzeňského regionu nejsou o projektu Plzeň – Evropské hlavní město 

kultury 2015 dostatečně informováni. Hypotéza č. 2: Obyvatelé města Plzně a 

Plzeňského regionu si nemyslí, že je dobře, že Plzeň získala titul Evropské hlavní město 

kultury 2015. Takto negativně byly hypotézy formulovány záměrně v době podání teze 

diplomové práce v červnu 2013, tedy v období, kdy se projekt potýkal s řadou problémů 
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a jeho budoucnost byla nejistá. Od té doby se situace sice posunula pozitivním směrem, 

avšak znění hypotéz jsem nechala v původním znění. 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než tři čtvrtiny dotázaných (140 

respondentů) se cítí dostatečně informovány o projektu. Pouze 29 respondentů uvedlo, 

že pociťují nedostatek informací. V těchto případech respondentům chyběly informace 

o kulturním programu projektu, konkrétně pak stručné a přehledné informace o 

jednotlivých akcích. Zejména by respondenti uvítali jasný a poutavý kalendářní přehled 

plánovaných událostí na týden, měsíc a i celý rok dopředu a organizační informace, 

např. kde a kdy se bude akce konat, kde mohou zakoupit vstupenky, jaká bude jejich 

cena apod. Pouze výjimečně projevili respondenti zájem o informace týkající se 

konceptu celého projektu či jeho financování.  

 

Dalším hlediskem, které bylo v souvislosti s informovaností místních obyvatel 

sledováno, bylo, v čem respondenti vidí přínos projektu Plzeň – EHMK 2015. 

Společnost Plzeň 2015 již od začátku příprav projektu několikrát poukázala (např. ve 

své Strategii, výroční zprávě z roku 2011) na skutečnost, že znalost kontextu a významu 

projektu EHMK v České republice zatím chybí309, a jedním z hlavních úkolů 

společnosti tak bude v dalších letech vysvětlovat veřejnosti význam a zejména 

dlouhodobý pozitivní ekonomický dopad projektu. Výroční zpráva z roku 2011 doslova 

uvádí, že bude nutné význam projektu „vysvětlovat a vysvětlovat a stále vysvětlovat”.310 

Z tohoto důvodu byla do dotazníku zahrnuta otázka zjišťující, co respondenti považují 

za přínos projektu.  

 

Vůbec nejčastější odpovědí, týkající se představy respondenta o přínosu 

projektu, bylo zviditelnění a propagace města během projektu jak v České republice, tak 

v zahraničí, a s tím související příliv návštěvníků. Druhým nejčastěji uváděným 

přínosem projektu byla rozmanitější nabídka kulturních akcí a tedy více možností, kam 

„vyrazit za kulturou”. Jen relativně málo respondentů však vnímalo potenciál projektu 

podpořit ekonomický a sociální rozvoj města či regionu. To ukazuje, že bylo pro 

                                                
309 Výjimkou byla Praha v roce 2000, ale to byl speciální rok, kdy bylo nositelem titulu v jednom roce devět 
měst; Plzeň 2015: Evropský ráj to na pohled. E15 : strategie.cz [online]. 2015-02-09 [cit.2015-04-15]. 
Dostupné z: <http://strategie.e15.cz/zurnal/plzen-2015-evropsky-raj-to-na-pohled-1158489>. 

310 Plzeň 2015 o.p.s. : Výroční zpráva 2011. Plzeň 2015 [online]. 2012 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen2015-vyrocni-zprava-2011.pdf>. Str. 5. 
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organizátory projektu snazší prostřednictvím sdělovacích prostředků propagovat určitou 

akci (koncert, vystoupení, výstava), než veřejnosti, např. prostřednictvím debat, besed, 

či zapojením občanů do projektu, ukazovat dlouhodobé přínosy projektu, které nemusí 

být na první pohled zřejmé. 

 

Osm respondentů uvedlo, že přínos z projektu budou mít jen určité okruhy lidí 

napojené na vedení města a společnost Plzeň 2015 o.p.s., a nepřímo tak poukazují na 

možné nekalé praktiky a politizaci projektu.  

 

Na základě výše uvedených informací mohu vyvrátit první hypotézu, že 

obyvatelé města Plzně a Plzeňského kraje nejsou o projektu „Plzeň – EHMK 2015” 

dostatečně informovaní, protože většina z dotázaných má pocit, že je o projektu 

dostatečně informována. Druhým důvodem je, že většina respondentů věděla alespoň 

jeden z hlavních přínosů, které projekt při úspěšné realizaci může přinést. Na druhou 

stranu jen málo respondentů dokázalo vyjmenovat dva a více pozitivních přínosů a 

přínosy ekonomické či sociální a objevilo se i několik vyloženě negativních odpovědí. 

 

V rámci výzkumu většina respondentů (145 respondentů) uvedla, že se domnívá, 

že je dobře, že Plzeň získala titul EHMK pro rok 2015 a pouze 24 respondentů se 

domnívá, že nikoliv. Další navazující otázkou bylo, proč si to respondent myslí. 

Nejčastěji respondenti uváděli dva důvody. Zaprvé to bylo zviditelnění města Plzně a 

Plzeňského kraje a zvýšené povědomí o městě celkově a tím pádem i zvýšení zájmu 

turistů. Tento důvod uvedlo 58 dotázaných. Druhým nejčastěji uváděným důvodem byl 

přínos pro kulturu města a možnost vidět v Plzni ve zvýšené míře zajímavé kulturní 

akce. Takto odpovědělo 53 dotázaných. Další skupinou respondentů (32) byli ti, kteří si 

myslí, že si to Plzeň jednoduše zaslouží. Tito respondenti se často hlásili k patriotizmu a 

cítili se být hrdými Plzeňany.  

 

Ti dotázaní, kteří ve výzkumu vyjádřili negativní postoj k projektu, pak 

nejčastěji uváděli, že projekt byl zbytečný, nezasloužený nebo že byl promarněnou 

šancí. Tento názor vyslovilo 19 respondentů. Šest respondentů svůj negativní postoj k 

projektu vysvětlili tím, že šlo o zbytečné finanční výdaje či dokonce o neoprávněné 

operace s financemi a že jde pro město o velkou finanční zátěž do budoucích let. Zde 

velmi záleželo, kdo se jak intenzivně o projekt zajímá, protože zejména ti, kteří se do 
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něj aktivně zapojili či měli možnost s vedením projektu spolupracovat, byli o problému 

informováni jinak než ostatní, což se projevilo v jejich odpovědích, které byli spíše 

negativní. 

 

Vzhledem k tomu, že si společnost Plzeň 2015 ve své Strategii z roku 2011 

stanovila jako jeden z indikátorů úspěšnosti to, zda se podaří dosáhnout, aby „co 

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

kultury”311, zařadila jsem též do dotazníku otázku související s tímto indikátorem. 

Druhým důvodem zařazení této otázky bylo, že úzce souvisí s předcházející otázkou, ve 

které jsem zjišťovala, zda mají obyvatelé k projektu kladný vztah. Více než polovina 

respondentů uvedla (69%), že se cítí hrdá na to, že se město Plzeň stalo v roce 2015 

Evropským hlavním městem kultury, 31% respondentů uvedla negativní odpověď.  

 

Na základě výše uvedených informací z výsledku výzkumu mohu vyvrátit i 

druhou hypotézu, že obyvatelé města Plzně a Plzeňského kraje si nemyslí, že je dobře, 

že Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury 2015. A to z toho důvodu, že 

většina respondentů se domnívá, že to dobře je. 

 

9.4 Závěrečná doporučení  

Na základě analýzy komunikačních aktivit v období po vyhlášení výsledků 

soutěže do současnosti a na základě výsledků výzkumu bylo formulováno několik 

závěrečných doporučení. Vzhledem k tomu, že po celou dobu přípravy projektu 

realizační tým nezajišťoval zpětnou vazbu od obyvatel města a regionu, je prvním 

doporučením provedení průzkumu veřejného mínění. Druhým doporučením je posílení 

marketingové komunikace s důrazem na propagaci programu projektu. Ve třetím 

doporučení navrhuji, aby město svoji komunikaci směrem k veřejnosti plánovalo a aby 

byla komunikace kontinuální. Poslední doporučení směřuje k vytváření dobrých vztahů 

s veřejností a to především prostřednictvím sdělovacích prostředků.  

 

                                                
311 Strategie společnosti 2015. Plzeň 2015 [online]. 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf>. Str. 8. 
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9.4.1 Průzkum veřejného mínění 

Velmi podstatnou součástí městského marketingu je získávání zpětné vazby od 

obyvatel prostřednictvím výzkumu veřejného mínění. I přesto, že poznatky z výzkumu 

nemusí být v některých případech v souladu se subjektivním pohledem města anebo z 

různých vnějších podnětů město tuší, že názory občanů nejsou nejlepší, nemělo by 

výzkum podceňovat nebo se mu dokonce vyhýbat. Získávání zpětné vazby od obyvatel 

je významné především proto, že jde o jeden ze způsobů, jak měřit a hodnotit efektivitu 

komunikačních aktivit a v případě průběžného získávání dat a jejich vyhodnocování lze 

v čase sledovat názorový posun občanů. Výstupem jsou pak informace, které mohou 

sloužit městu jako základ pro další kroky, např. pro změnu komunikační strategie. 

 

V průběhu přípravy projektu, tedy v období let 2010 – 2014 proběhly pouze dva 

specifické průzkumy, oba v roce 2010, tedy ještě v době kandidatury. První průzkum 

mapoval kulturní prostředí v Plzni, dotazníkové šetření, které zjišťovalo názory 

obyvatel na kulturu, realizovala nezisková organizace Centrum pro komunitní práci. 

Druhý průzkum zjišťoval informovanost o kandidatuře města Plzně na titul EHMK 

2015, dotazníkovým šetřením byly zjištěny názory obyvatel na marketingovou 

prezentaci projektu, realizátorem byla Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s 

Fakultou filozofickou. Po získání titulu se v letech 2010 – 2011 realizační tým zaměřil 

na zajištění chodu společnosti a přípravu systému evaluace. Ten se bohužel po 

personálních změnách ve vedení společnosti nepodařilo realizovat. Následně v letech 

2012 – 2013 vznikal další návrh systému monitoringu a evaluace, ani ten se nepodařilo 

implementovat.312    

 

Za základní nedostatek tedy považuji dosud chybějící průzkumy, které by v 

průběhu příprav projektu zjišťovaly názor veřejnosti na projekt EHMK 2015 a tedy na 

obsah a formu komunikace, kterou společnost Plzeň 2015 zvolila ve své komunikační a 

marketingové strategii. Proto bych městu, resp. společnosti Plzeň 2015 i dalším 

městům, která se rozhodnou účastnit soutěže, doporučila dvě opatření. Za prvé, aby 

město již v době kandidatury nejprve provedlo průzkum očekávání všech segmentů 

veřejnosti, tzn. aby zjistilo, co od získání titulu očekávají různí aktéři (různé cílové 

                                                
312 SVOBODA, Milan. Manažer pro monitoring a evaluaci a pro projekty Land Art, 2015-04-18. Emailová 
komunikace. 
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skupiny), např. neziskové organizace, občanská sdružení, profesní svazy, komory, 

podnikatelé, umělci atd. Lze totiž očekávat, že různé segmenty veřejnosti budou mít 

různá očekávání a různé potřeby, s čímž by se mělo pracovat, a podle toho by se měla 

odvíjet i následná forma komunikace. 

 

Po získání titulu bych doporučila průběžné a pravidelné zjišťování názorů nejen 

místních obyvatel, ale i obyvatel celého regionu. Zejména zda je veřejnost dostatečně a 

kvalitně informovaná, popř. jaké informace jí chybí, jakými komunikačními kanály se k 

ní informace dostávají, jak projekt vnímá jako celek atd. Jedním ze způsobů získávání 

zpětné vazby je kvantitativní metoda, která ukazuje na úspěšnost komunikačních aktivit 

jako celku (tuto metodu v současné době využívá společnost při získávání ukazatele 

návštěvnosti akcí). Hodnocení by však mělo být doplněné kvalitativní metodou a to 

formou zajišťování informací, které vycházejí ze zkušeností účastníků akce a subjektů 

zapojených do projektu, kteří slovy mohou vyjádřit to, co by se čísly vyjádřit nedalo. A 

to formou přímých rozhovorů, osobního dotazování v místě konání akce nebo formou 

kulatých stolů s vybranými lidmi či skupinami. 

 

9.4.2 Posílení marketingové komunikace  

Společnost Plzeň 2015 může připravit skvělý kulturní program, ale samo o sobě 

to není dostačující a nezaručuje to jistý úspěch. Obyvatelé města, potenciální 

návštěvníci nebo partneři musí být o něm dostatečně a kvalitně informováni. Je zřejmé, 

že kvalita obsahu programu a kvalita a kvantita komunikace s veřejností jsou 

rozhodující pro to, jak bude společnost a její program vnímány a jaká bude celková 

úspěšnost projektu.  

 

Informace o programu jsou v současnosti veřejnosti k dispozici na webových 

stránkách projektu, na facebooku a prostřednictvím propagačních materiálů 

distribuovaných na několika místech ve městě. Informace však nejsou strukturovány a 

přehledně vysvětleny, a jak vyplynulo z průzkumu, pokud se o ně člověk vyloženě 

nezajímá, tak se k němu v dostatečné míře nedostanou. Z provedeného dotazníkového 

šetření bylo také zřetelné, že v případech, kdy lidem scházely informace o projektu, 

byly to především informace o programu, chyběli jim přehledné a poutavé informace o 

jednotlivých akcích. Velmi užitečné jsou v tomto smyslu měsíční přehledy programu, 
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které jsou (a ve vybraných měsících roku 2015 budou) vkládány do oblíbeného časopisu 

Žurnál a které jsou v měsíčním nákladu 5 000 kusů313 distribuovány po městě (kavárny, 

školy, knihovny), v Informačním centru, meeting pointu a na pořádaných akcích.  

 

Program by si podle mého názoru však žádal důraznější propagaci, a to nejen v 

Plzni, ale i v celém plzeňském regionu a také v národním měřítku. V oblasti Plzně by 

byl nejvíce viditelný výrazný branding (marketingová značka) každé jednotlivé 

vlajkové kulturní akce a velké boardy vysvětlující poslání, příběh a hlavní programové 

body projektu a taktéž by obsahovaly názvy komerčních partnerů. Mimo Plzeň bych 

také doporučovala posílení venkovní reklamy, např. mezi trasou Praha – Plzeň je v 

současné době (v období březen – duben 2015) umístěn pouze jeden billboard, který 

neobsahuje více než sdělení „Vítejte v Plzni Evropském hlavním městě kultury”. 

Dalším doporučením by bylo zajištění inzerce např. měsíčním přehledem plánovaných 

akcí v relevantních médiích, jako je MF Dnes, Reflex, Respekt, Česká televize (v rámci 

mediálního partnerství), ale i v regionálních denících, se kterými společnost již několik 

let spolupracuje.  

 

Dále bych navrhovala, aby byl program projektu stručně a v přehledné formě 

pravidelně uveřejňován na internetových oficiálních stránkách projektu a na jeho 

facebookovém profilu. Zde jsou sice jednotlivé akce a dílčí projekty zveřejňovány, ale 

nepřehledným způsobem, na což upozornilo i několik respondentů. Veřejnost v první 

řadě zajímá, jak se budou akce kalendářně konat, kde a kdy se budou konat a jaká bude 

cena vstupného. Proto bych doporučila zveřejňovat zejména jasný, stručný a poutavý 

přehled jednotlivých akcí s potřebnými základními informacemi a až pak text doplnila 

dalšími podrobnějšími informacemi a zajímavostmi. Další doplňkovou aktivitou by 

mohlo být (podobně jako u newsletteru) zasílání pozvánek na emailové adresy zájemců 

s blížícími se termíny jednotlivých akcí a s programem na měsíc dopředu. Všechna tato 

a výše uvedená opatření mají výhodu, že dokáží oslovit velký počet lidí a dala by se 

zajistit velice rychle.  

 

                                                
313 ČECHOVÁ, Alena. Koordinátorka komunikace spol. Plzeň 2015, 2015-04-22. Emailová komunikace. 
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9.4.3 Plánovaná a kontinuální komunikace 

Spolu s dalšími aspekty je komunikace projektu jedním z jeho nejdůležitějších 

faktorů úspěchu. Pokud nefunguje správně nebo nefunguje vůbec, pak další schopnosti 

těch, co se na projektu podílí, např. profesní a organizačních dovednosti, jakkoliv jsou 

dobré, mohou přijít do značné míry v niveč. Komunikace tak rozsáhlého projektu by 

měla být, stejně jako ostatní aktivity, plánovaná, strukturovaná a informace by měly být 

poskytovány veřejnosti kontinuálně.  

 

Právě v rozmezí let 2011 – 2013 je citelná komunikační odmlka projektového 

týmu a narušení kontinuity v informování veřejnosti. Sama společnost ve své výroční 

zprávě v roce 2011 uvádí, že se „tým věnoval hlavně koncepčním, tedy navenek téměř 

neviditelným záležitostem”.314 V tomto období byl vytvářen tlak nejen ze strany 

Plzeňanů a potenciálních partnerů, kteří chtěli vidět pokrok a nejen finální výsledek a 

měli pocit, že se děje málo věcí, ale i ze strany města, které chtělo vidět veřejně 

viditelnou činnost (akce) již v přípravné fázi projektu.315 Příprava projektu však trvala 

příliš dlouho, funkce ředitele komunikace a samostatné oddělení pro PR a komunikaci 

byly vytvořeny až v roce 2013, což způsobilo, že nedostatečné informování veřejnosti o 

činnosti společnosti, o významu a přínosu projektu a o připravovaných akcích vytvářely 

společně s dalšími faktory nedůvěru obyvatel města, partnerů a politiků na místní úrovni 

vůči projektu a jeho vedení. 

 

Bylo by mylné se domnívat, že komunikace bude fungovat automaticky či 

nahodile, a proto bych městu Plzeň, ale i dalším městům, která chtějí uspět v realizaci 

projektu, doporučila několik opatření. Prvním by bylo plánování komunikace, v rámci 

tohoto procesu by společnost zajišťující komunikaci projektu měla vytvořit plán 

komunikace, který bude zahrnovat tyto informace: Komu bude potřeba informace 

zprostředkovat (jakým skupinám veřejnosti), jak často (denně, týdně, měsíčně) nebo v 

jakých intervalech a jakými komunikačními prostředky se k nim potřebné informace 

dostanou. Plán by byl flexibilní a dal by se přizpůsobit aktuální situaci. Dále by mělo 

                                                
314 Plzeň 2015 o.p.s. : Výroční zpráva 2011. Plzeň 2015 [online]. 2012 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen2015-vyrocni-zprava-2011.pdf>. Str. 23. 

315 Zpráva Monitorovacímu výboru Plzně 2015 : Přípravný dokument pro povýběrové setkání Plzeň 
evropské hlavní město kultury 2015. DN Divadelní noviny [online]. 2012-01-20 [2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.divadelni-noviny.cz/zprava-monitorovacimu-vyboru-plzne-2015>. 
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být domluveno, kdo z členů týmu bude mít v rámci komunikace různé úkoly na starosti. 

Tzn. kdo bude mít na starosti tiskový servis, kdo sociální média, kdo komunikaci s 

partnery atd. Tyto činnosti by měly být nastaveny již v době přípravy projektu, aby byla 

hned od začátku vytvářena tak důležitá důvěra veřejnosti, nikoliv až v době, kdy je 

připravený kulturní program pro vrcholný rok.  

 

9.4.4 Vytváření dobrých vztahů s veřejností 

V Informačním vakuu v době přípravy projektu nebyly médiím systematicky 

podávány zprávy a nebyly prezentovány pokroky v přípravě projektu V tomto období 

proto média neprojevovala příliš velký zájem o projekt a většina mediálních zpráv (tisk, 

internetové portály, televize) informovala spíše o různých problémech, se kterými se 

projektový tým potýkal. Šlo o sdělení, která informovala o velmi častých personálních 

změnách ve vedení projektu a o finančních problémech, které by mohly celý projekt 

ohrozit. Každá taková negativní událost, která se týká organizace a o které média 

informují, bývá spojená se zhoršením image, tedy vnímáním subjektu veřejností.316  

 

Pro takové případy by měla být organizace připravená a vědět, že v takovou 

chvíli hrají dobré vztahy s médii a otevřená komunikace velkou roli. Ačkoliv se výše 

uvedené kauzy vyskytovaly v médiích poměrně často, tým 2015 se k nim oficiálně 

formou tiskových zpráv příliš nevyjadřoval ani je v médiích aktivně nevysvětloval. 

Výjimkou byla v květnu roku 2012 tisková zpráva, která byla reakcí na objevující se 

sdělení v médiích o úvahách o možném vrácení titulu. Vedení projektového týmu 

oficiálně veřejnost ujistilo, že se titul vrátit nechystá a že se plzeňský tým hodlá nadále 

věnovat přípravám projektu a dalším aktivitám.317 

 

S tím souvisí další doporučení, a to použití krizové komunikace, která je součástí 

public relations a bývá označována jako pokračování standardní komunikace 

v nestandardní situaci. Existuje několik pravidel pro takovou komunikaci. Společnost 

zřízená k realizaci projektu musí vědět všechna potřebná fakta o daném problému a znát 

klíčová sdělení, kterými chce oslovit veřejnost. Neměla by se vyhýbat novinářům a 

zveřejňovat spekulace či dohady, ale pravdivá fakta a snažit se omezit riziko nejasné 

                                                
316 SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2.vyd. Praha : Grada, 2009. 239s. Str. 76. 
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interpretace. V případě, že na otázku nemůže organizace odpovědět, měla by to 

vysvětlit, a pokud nemůže na otázku odpovědět okamžitě, měla by si ji poznamenat a 

slíbit odpověď v co nejkratší možné době a slib dodržet.318  

 

Podle přípravného dokumentu k prvnímu zasedání monitorovacího výboru v 

Bruselu, který se konal v roce 2012, se projekt na začátku potýkal s neochotou novinářů 

publikovat pozitivní zprávy a převažovaly spíše ty negativní.319 Od té doby se situace 

posunula k lepšímu, avšak dále bych doporučovala, aby společnost 2015 posilovala 

dobré vztahy se zástupci médií a snažila se ve zvýšené míře prezentovat úspěchy 

projektu, takové zprávy podporují budování důvěry obyvatel a jiných institucí. 

 

Závěr 
V teoretické rovině diplomová práce vychází ze souhrnu poznatků o městském 

marketingu. Hlavním úkolem městského marketingu je integrovat všechny zájmové 

skupiny ve městě, klíčová je zejména spolupráce s místními obyvateli, ale také 

s různými organizacemi, institucemi veřejného a soukromého sektoru, sdruženími a 

místními komunitami. K informování veřejnosti a k zapojení jednotlivých aktérů 

městský marketing využívá marketingovou komunikaci a její nástroje, které mají být 

v rámci komunikační politiky používány plánově a strategicky, nikoliv pouze intuitivně. 

 

Města používají nástroje marketingu především k prezentaci a propagaci svých 

silných stránek a vybraných aktivit, aby posílila identifikaci místních obyvatel 

s městem, vytvářela pozitivní image města na veřejnosti, zvyšovala jeho známost a 

atraktivitu, tím pádem i jeho rozvoj a konkurenceschopnost. Stále častěji je nástrojem 

k dlouhodobému rozvoji měst vnímána kultura, která se stává součástí rozvojové 

politiky měst. Příkladem, kde kultura hraje významnou roli a kde je chápána jako 

                                                                                                                                          
317 Vrácení titulu EHMK vedení projektu Plzeň 2015 nechystá : tisková zpráva. Plzeň 2015 [online]. 2012-
05-02 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: <http://plzen2015.eu/cs/pro-media/tiskove-zpravy>. 

318 LEŠKO, Ladislav. Krizová komunikace s médii. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 
[online]. 2008 [cit.2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.pmfhk.cz/WWW/KVZ/Konference%2008/Poster_KrKom.pdf>.  

319 Zpráva Monitorovacímu výboru Plzně 2015 : Přípravný dokument pro povýběrové setkání Plzeň 
evropské hlavní město kultury 2015. DN Divadelní noviny [online]. 2012-01-20 [2015-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.divadelni-noviny.cz/zprava-monitorovacimu-vyboru-plzne-2015>. 
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nástroj k nastartování kulturního, sociálního a ekonomického dlouhodobého rozvoje, je 

projekt Evropského hlavního města kultury.  

 

V současné době mohou být Evropskými hlavními městy kultury jmenována 

města členských států EU na dobu jednoho roku podle daného chronologického pořadí, 

pro rok 2015 byla oprávněna nominovat svá města Česká republika a Belgie. Dříve než 

město Plzeň na podzim roku 2009 podalo přihlášku do prvního kola soutěže o titul 

EHMK, aktualizovalo v roce 2007 základní strategický dokument města Program 

rozvoje města Plzně a v roce 2009 vypracovalo dokument Program rozvoje kultury na 

léta 2009 – 2019, v obou koncepčních materiálech figuruje kandidatura na titul EHMK 

jako klíčový projekt pro rozvoj města a regionu a také snaha profilovat Plzeň nejen jako 

město piva a strojírenského průmyslu, ale jako město spojené s kulturou.  

 

 Nejdůležitější aktivitou celého projektu Plzeň – EHMK 2015 a také 

klíčovým faktorem úspěchu je jeho komunikace a spolupráce s veřejností. V rámci 

těchto aktivit je potřeba zajistit průběžný dialog se všemi zúčastněnými stranami. Jeho 

smyslem je vysvětlovat význam, cíle a přínosy projektu, prezentovat akce kulturního 

programu a získávat podporu na místní, regionální i národní úrovni. Proto byl již 

součástí přihlášky do prvního a druhého kola soutěže návrh komunikační strategie. V té 

město uvedlo cílové skupiny, ke kterým chce své komunikační aktivity směřovat, a 

nástroje, kterými chce s veřejností komunikovat a zapojit ji do projektu. 

 

V období kandidatury bylo stěžejním úkolem informovat veřejnost a aktéry 

z různých oblastí života města o kandidatuře a jejím smyslu, obrátit pozornost veřejnosti 

k úsilí města uspět v soutěži a zapojit ji do přípravy. Za tímto účelem se projektový tým 

zaměřil na několik hlavních komunikačních aktivit. V průběhu celého období 

kandidatury byly pořádány různé akce pro veřejnost a byl využíván veřejný prostor 

města k propagačním účelům. V tomto období také vznikl jednotný vizuální styl 

kandidatury, později logo projektu a zároveň současné logo města Plzně. Svou roli měl 

v době vítězství města také patriotismus některých Plzeňanů. 

 

V období po vyhlášení výsledků byla citelná komunikační odmlka projektového 

týmu, kdy médiím nebyly aktivně a systematicky podávány zprávy o činnosti 

společnosti Plzeň 2015, nebyly prezentovány pokroky v přípravě projektu a chyběla 
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viditelná akce, na kterou veřejnost čekala. V tomto období proto média neprojevovala 

příliš velký zájem o projekt a většina mediálních zpráv informovala spíše o různých 

problémech, se kterými se projektový tým potýkal. Realizační tým také dostatečně 

nekomunikoval s místními komunitami a soukromým sektorem a nevysvětloval přínosy, 

které jim projekt může přinést. To byly jedny z hlavních faktorů, které vytvářely 

nedůvěru místních obyvatel, partnerů a politiků na místní úrovni vůči projektu a jeho 

vedení.  

 

Klíčovým momentem bylo v roce 2013 rozhodnutí Magistrátu města Plzně 

nechat vypracovat Hodnotící zprávu o stavu příprav projektu. Tato zpráva obsahovala 

několik doporučení, která měla za úkol konsolidovat společnost a organizaci projektu 

tak, aby ho bylo možné úspěšně dovést do roku 2015. V oblasti komunikace došlo 

k několika zásadním opatřením, která měla pozitivní vliv na další vývoj projektu. Byla 

vytvořena samostatná sekce PR a marketing a zřízená funkce ředitele komunikace, byl 

personálně posílen tým zabývající se komunikací projektu směrem k veřejnosti a 

v průběhu roku 2014 byla vypracována nová komunikační a marketingová strategie, 

kterou společnost Plzeň 2015 začala v rámci svých aktivit aplikovat.  

 

V tomto období společnost Plzeň 2015 ve spolupráci s dalšími subjekty o 

projektu informovala prostřednictvím tištěných médií, převážně v regionálních denících 

nebo regionálních mutacích celostátních deníků. Dále byl projekt prezentován na 

oficiálních webových stránkách projektu a oficiálních stránkách města Plzně, na 

sociálních sítích a  prostřednictvím vlastních propagačních materiálů a tiskových zpráv. 

Projekt byl také prezentován na významných akcích projektu. Dále projekt podpořila 

v rámci mediálního partnerství Česká televize, regionální televize TV ZAK a o projektu 

již od doby kandidatury informoval také Český rozhlas. 

 

Na základě výsledků vlastního výzkumu, který byl v rámci práce proveden, bylo 

zjištěno, že se většina dotázaných cítí o projektu dostatečně informována a stejně tak si 

většina respondentů myslí, že je dobře, že Plzeň titul EHMK získala a většina z nich 

dokázala uvést alespoň jeden z přínosů, který projekt může mít. Z tohoto úhlu pohledu 

můžeme komunikační aktivity společnosti Plzeň 2015, resp. komunikační a 

marketingovou kampaň započatou v roce 2014, považovat za úspěšnou. 
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Na druhou stranu byly analýzou komunikačních aktivit zjištěny nedostatky 

v komunikaci projektu v přípravné i realizační fázi. V rámci přípravy projektu nebyla 

zajišťována zpětná vazba místních obyvatel a dalších subjektů, komunikace projektu 

nebyla plánovaná, řízená a kontinuální, nebyly vytvářeny a posilovány vztahy se 

zástupci médií a prezentována činnost společnosti Plzeň 2015. V současné době 

veřejnosti chybí především informace o programu projektu, které nejsou přehledně, včas 

a v dostatečné míře propagovány. Na základě těchto zjištění byla proto v rámci práce 

následně navržena konkrétní doporučení na zlepšení.  

 

Summary 
The most important activity of the whole Pilsen – EHMK 2015 project as well as 

a key factor of the success is a communication and cooperation with the public.  Under 

the terms of these activities it is necessary to secure a continuous dialogue with all 

participating parties. Its sense is to explain significance, targets and benefits of the 

project, to secure a presentation of the cultural program events and to gain support at the 

local, regional as well as national level. Therefore a proposal of the communication 

strategy was a part of the application to the first and second round of the competition. 

The City has specified the target groups in the application form, to which the 

communication activities should be aimed, and tools that should be used for the 

communication with the public and that should help in the involvement of the public 

into the project.  

 

Information of public and participants from various areas of the society about the 

candidacy and its sense, turning of the public attention to the effort of the City to 

succeed in the competition and an involvement of the public into the preparation were 

the main tasks during the period of candidacy. Therefore the project team concentrated 

on several main communication activities. Various events for public were organized 

during whole period of the candidacy and the public space of the City was used for 

advertising purposes. Unified visual style of the candidacy and at the same time also 

current logo of Pilsen City were created during this period. Patriotism of some 

inhabitants of the City played also certain role during the time of victory. 

 



104 

There was a considerable communication pause of the project team during the 

period after the announcement of the results, when the news about the activities of the 

Pilsen 2015 Society were not provided actively and systematically, progress in the 

project preparation was not presented and there was no noticeable action, for which the 

public would look forward. There was not a very big interest in the project from the 

media side during this period and the most of the media news informed more about the 

problems that had to be solved by the project team. The implementation team did not 

communicate sufficiently with the local communities and private sector and it did not 

explain the benefits that could project bring to them. These were the main factors 

creating mistrust of local residents, partners and politicians at local level against the 

project and its management.  

 

Decision of the Municipality of Pilsen City in the year 2013 to prepare an 

Appraisal Report on the project preparation state was the key moment. The report 

contained several recommendations that should consolidate the society and project 

organization so that it will be possible to bring the project till the year 2015. There were 

several fundamental measures in the area of the communication, which had a positive 

influence on the project further development. An independent PR and marketing 

department as well as communication manager function have been established. The 

team dealing with the communication with the public has been reinforced personally 

and a new communication and marketing strategy was prepared during the year 2014, 

which was applied by the Pilsen 2015 Society within the scope of its activities.  

 

Pilsen 2015 Society informed about the project in cooperation with other 

subjects by means of the printed media, mainly regional newspapers and regional 

versions of national newspapers during this period. The project was also presented at the 

project official web pages and official web pages of Pilsen City, at the social networks 

and by means of own advertising materials and press releases. The project was 

presented during the important project actions and events. The project was also 

supported by the Czech TV station, regional TV station TV ZAK and the Czech 

broadcasting company informing about the project from the time of candidacy. 

 

It has been found on the basis of the results of the own research executed under 

the terms of the work that most of the respondents have a feeling that they are informed 
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sufficiently about the project. Most of the respondents also think that it is very good that 

Pilsen has gained EHMK title and they are able to mention at least one benefit of the 

project. We can consider the communication activities of the Pilsen 2015 Society, or 

more precisely communication and marketing campaign started in the year 2015, as 

successful from this point of view.  

 

On the other side the communication activity analysis uncover deficiencies in 

the project communication during the preparation as well as implementation phase. A 

feedback from local inhabitants and other subjects was not found out under the terms of 

the project preparation, the project communication planning was not at a sufficient 

level, controlled and continuous, relations with media representatives were not created 

and strengthened and the activities of Pilsen 2015 Society were not presented. Project 

program information for public is missing currently and the programs are not advertised 

clearly, timely and in a sufficient extent. Concrete recommendations for an 

improvement were proposed subsequently under the terms of the work and on the basis 

of these findings.  
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Přílohy 
Příloha č. 1: Dotazník  

ČÍSLO DOTAZNÍKU 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Smetanovo nábřeží 6 
110 00 Praha 1 

ÚSPĚŠNOST MARKETINGOVÉ 
KOMUNIKACE PROJEKTU 
PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ 
MĚSTO KULTURY 2015 
 

 PLZEŇ 

	  
	  
	  

1. „Jak	   jste	   celkově	   spokojen/nespokojen	   se	   současným	   kulturním	   životem	  
v	  místě	  Vašeho	  bydliště?“	  
	  

Jsem	  velmi	  spokojen,	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
spíše	  spokojen,	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
spíše	  nespokojen	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  
velmi	  nespokojen	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  
	  
	   	   	   	  

2. „Jak	  moc	  se	  zajímáte	  o	  kulturu	  obecně?“	  
	  

Velmi	  se	  zajímám,	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
spíše	  se	  zajímám,	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
spíše	  se	  nezajímám,	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  
vůbec	  se	  nezajímám.	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  
	  
	  

3. „Víte	  o	  tom,	  že	  se	  město	  Plzeň	  stane	  v	  roce	  2015	  Evropským	  hlavním	  městem	  
kultury?“	  

	  
Ano,	  vím	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  1	  
Ne,	  nevím	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	  
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4. „
Jak	  jste	  se	  o	  projektu	  Plzeň	  Evropské	  hlavní	  město	  kultury	  dozvěděl/a?	  
(Uveďte,	  prosím,	  všechny	  zdroje,	  kde	  jste	  výše	  uvedenou	  informaci	  
zaznamenal/a)	  
	  

Tisk	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Rozhlas	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
Televize	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  
Internet	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   4	  
Venkovní	  reklama	  (poutače)	   	   	   	   	   	   	   	   5	  
Propagační	  materiál	   	   	   	   	   	   	   	   	   6	  
Informace	  od	  příbuzných	  či	  známých	   	   	   	   	   	   	   7	  
	  
	  

5. „Z	   jakého	   konkrétního	   zdroje	   prostřednictvím	   internetu	   jste	   se	   o	   projektu	  
Plzeň	   Evropské	   hlavní	   město	   kultury	   dozvěděl/a?“	   (V	   případě	   odpovědi	   na	  
předchozí	  otázku	  4	  -‐	  Internet)	  

	  
Turistické	  informační	  portály	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Sociální	  sítě	  (Facebook,	  Twitter,	  Instagram)	   	   	   	   	   	   2	  
Oficiální	  internetové	  stránky	  projektu	   	   	   	   	   	   3	  
Oficiální	  stránky	  města	  Plzně	   	   	   	   	   	   	   	   4	  
Internetové	  vyhledávače	  (Google,	  Seznam,	  atd.)	   	   	   	   	   5	  
	  
	  

6. „Pokud	   to	   dokážete	   určit,	   z	  jakého	   zdroje	   jste	   se	   o	   projektu	   EHMK	   2015	  
dozvídal/a	  nejčastěji?“	  

	  
	  
	  

7. „Jak	  často	  využíváte	  následující	  média?“	  
	  

a) Tisk	  	  
1. denně	  
2. 3krát	  -‐	  6krát	  týdně	  
3. 2krát	  -‐	  1krát	  týdně	  
4. méně	  často	  
5. nikdy	  

	  

b) Rádio	  
1. denně	  
2. 3krát	  -‐	  6krát	  týdně	  
3. 2krát	  -‐	  1krát	  týdně	  
4. méně	  často	  
5. nikdy	  

	  

c) Televize	  
1. denně	  
2. 3krát	  -‐	  6krát	  týdně	  
3. 2krát	  -‐	  1krát	  týdně	  
4. méně	  často	  
5. nikdy	  
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d) Facebook	  
1. denně	  
2. 3krát	  -‐	  6krát	  týdně	  
3. 2krát	  -‐	  1krát	  týdně	  
4. méně	  často	  
5. nikdy	  

	  
	  

8. „Máte	   pocit,	   že	   jste	   informováni	   o	   projektu	   Plzeň	   Evropské	   hlavní	   město	  
kultury	  dostatečně?“	  

Ano,	  jsem	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Ne,	  nejsem	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
	  
	  

9. „Jaké	   informace	   Vám	   chybí?“	   (V	   případě	   odpovědi	   na	   předchozí	   otázku	   8	   -‐	   ne	  
nejsem)	  

	  
	  
	  

10. „Obtěžuje	  Vás	  komunikační	  kampaň	  a	  propagace	  projektu?“	  
Ano	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Ne	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
	  
	  

11. „Domníváte	   se,	   že	   je	   dobře,	   že	   Plzeň	   získala	   titul	   Evropské	   hlavní	   město	  
kultury	  2015?“	  

Ano	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Ne	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
	  
	  

12. „Proč	  ano/	  proč	  ne?“	  
	  
	  
	  

13. „V	   čem	   podle	   Vás	   spočívá	   přínos	   projektu	   Plzeň	   Evropské	   hlavní	   město	  
kultury	  2015?“	  

	  
	  
	  

14. „Zapojil/a	  jste	  se	  někdy	  do	  projektu	  Plzeň	  EHMK	  2015?“	  
Ano	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Ne	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
	  
	  

15. „Pokud	  ano,	  jakým	  způsobem?“	  
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16. „Cítíte	   se	   hrdý/á	   na	   to,	   že	   se	   město	   Plzeň	   stalo	   v	   roce	   2015	   Evropským	  
hlavním	  městem	  kultury?“	  

Ano	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Ne	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
	  
	  

17. „Jaké	   tři	   kulturní	   události	   z	  poslední	   doby	   považujete	   Vy	   osobně	   za	  
nejvýznamnější?“	  

	  
	  
	  

18. Jste:	  
	  

a) žena	  
b) muž	  

	  
	  

19. „Kolik	  je	  Vám	  let?“	  
	  

a) 15	  –	  24	  	  
b) 25	  –	  34	  
c) 35	  –	  55	  
d) 56	  a	  více	  

	  
	  

20. „Jaké	  je	  Vaše	  nejvyšší	  ukončené	  vzdělání?“	  
	  
a)	  základní	  škola	  

b)	  vyučení	  

c)	  střední	  bez	  maturity	  

d)	  střední	  s	  maturitou	  

e)	  vyšší	  odborné	  

f)	  bakalářské	  

g)	  magisterské	  

	  
	  

21. „V	  jakém	  okrese	  Plzeňského	  kraje	  žijete?“	  
	  

a) Plzeň	  –	  město	   	   	   	   	  
b) Klatovy	   	   	   	  
c) Rokycany	  
d) Plzeň	  –	  jih	  
e) Plzeň	  –	  sever	  
f) Domažlice	  
g) Tachov	  	   	  
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22. „Pokud	  žijete	  v	  Plzni,	  v	  jakém	  městském	  obvodu?“ 
 

h) MO	  Plzeň	  1	   	   	   e)	  UMO	  8	  -‐	  Černice	  
i) MO	  Plzeň	  3	   	   	   f)	  MO6	  Plzeň	  –	  Litice	  
j) MO	  Plzeň	  2	  –	  Slovany	   	   g)	  UMO	  7	  -‐	  Radčice	  
k) MO	  Plzeň	  4	   	   	   h)	  MO	  Plzeň	  5	  -‐	  Křimice	  

 

Zdroj: vlastní zpracování autorem 

 
Příloha č. 2: Logo kandidatury (obrázek) 

 
Zdroj: Přihláška města Plzně do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 

2015. Magistrát města Plzně [online]. 2015. 240 s. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

<http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/cj_archiv.pdf>. 

 

Příloha č. 3: Logo projektu (obrázek) 

 

 
 

Zdroj: Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň 2015 [online]. [cit. 2015-04-

15]. Dostupné z: < https://www.plzen.eu/obcan/o-meste/projekty-mesta/evropske-

hlavni-mesto-kultury/>. 

 

 


