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1. Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
S příchodem roku 2022 vkročí OKMaCR do pátého roku své existence. Do struktury
Městského úřadu Litoměřice byl nový odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
začleněn k 1. lednu 2018. Odbor tvoří tři úseky – vnitřních a vnějších vztahů (tiskový),
marketingový a infocentrum. Tyto úseky jsou svými činnostmi provázané. Vznikl tak
celek, který nabízí jednotný komunikační a informační servis, úzce související
s marketingem města. Odbor vede Ing. Bc. Eva Břeňová.

vedoucí odboru komunikace,
marketingu a cestovního ruchu

úsek vnitřních a
vnějších vztahů

úsek marketingu

Informační
centrum

(

a) Úsek vnitřních a vnějších vztahů
Každý den vydává tiskové zprávy, uveřejňuje aktuality na webových stránkách
města (kde aktualizuje i sekci Uzavírky), informuje občany prostřednictvím
elektronické úřední desky umístěné v podloubí radnice, v nemocnici, na horním
vlakovém nádraží, dolním vlakovém nádraží, prostřednictvím facebookového
profilu komunikuje s občany města, každé pondělí bezplatně rozesílá uživatelům
Mobilního rozhlasu souhrn toho nejdůležitějšího, co je v následujícím týdnu
v Litoměřicích čeká, pomáhá s propagací důležitých sdělení nejen odborům úřadu
a příspěvkovým organizacím města, ale i řadě našich partnerů z řad neziskových
organizací. V neposlední řadě pravidelně vydává Radniční zpravodaj. Součástí
práce je i pořádání tiskových konferencí na aktuální témata a zodpovídání dotazů
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reportáží, které by měly být v následujících týdnech pro město natočeny. Témata
jsou vybírána dle požadavku vedení města, vedoucích odborů a ředitelů
příspěvkových organizací, případně jsou reakcí na diskuse vedené občany
na aktuální témata. Důležitou součástí práce úseku je i vytváření fotogalerií
a vedení archivu fotek, které na základě požadavků poskytuje pracovníkům úřadu
nejen
k propagačním účelům. Tiskové oddělení kompletuje a zpracovává elektronickou
Výroční zprávu města, která i díky své interaktivní podobě získala cenu
Ministerstva vnitra a byla zařazena do brožury mezi příklady dobré praxe.

b) Informační centrum
Počet návštěvníků infocentra se každoročně až do příchodu pandemie Covid-19
postupně zvyšoval. V roce 2019 jeho služeb využilo 55 284 turistů a rezidentů, což
je o cca 7 800 více než v roce 2018. Většinu příchozích tvořili Češi, kterých dorazilo
45 666. Celkový obrat za prodej upomínkových předmětů, prodej vstupenek
na Zahradu Čech a průvodcovské služby stoupl v roce 2019 oproti roku 2018
o 1 025 000 Kč. Nárůst návštěvnosti i tržeb v IC významně ovlivnily oslavy 800 let
města Litoměřice.
Situace se dramaticky změnila poté, co došlo na jaře roku 2020 k lock downu, tedy
uzavření republiky. Segmentem, který na pandemii nejvíce doplatil, byl právě
turistický ruch, který byl v některých měsících zcela utlumen. Což je vidět
i z následujících tabulek - první srovnává návštěvnost, druhá tržby v IC.
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Návštěvnost informačího centra
Počet návštěvníků
Rok 2021 (31.10.)

25 196

Rok 2020

24 602

Rok 2019

55 284

Rok 2018

47 502

Rok 2017

42 910
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Z grafu je patrné, jak pandemie Covid-19 ovlivnila návštěvnost.

Tržby informačního centra
Celkem v Kč
Rok 2021 (31.10.)

710 173

Rok 2020

921 414

Rok 2019

2 343 189

Rok 2018

1 248 353

Rok 2017

1 076 000
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Tržby infocentra se díky prodeji propagačních předmětů k 800. výročí města
Litoměřice téměř zdvojnásobily proti roku 2018. Do tržeb jsou kromě prodeje zboží
zahrnuty i průvodcovské služby. Poté pandemie způsobila strmý pád.
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turistické informace o městě a okolí, památkách a tipy pro volný čas, ale
i informace související s chodem městského úřadu, o dopravě apod. Nabízí
informační materiály, upomínkové předměty, veřejný internet, je možné zde zajistit
ubytování a objednat si následující prohlídky s průvodcem:

-

prohlídku města

-

návštěvu vyhlídkové věže Kalich

-

stálé expozice města „Důl Richard v proměnách času“

-

výstavu věnovanou Felixi Holzmannovi

-

návštěvu Máchovy světničky

-

návštěvu stálé expozice věnované historii litoměřického pivovarnictví
vybudovanou v roce 2021 ve zrekonstruované části Pivovaru Litoměřice

Na základě smlouvy s provozovatelem městské autobusové dopravy v Litoměřicích
je IC místem, které poskytuje aktuální informace směrem k cestujícím. Součástí
služeb je i poskytování platných jízdních řádů.
Infocentrum spolupracuje i se Střední školou hotelnictví a služeb v Litoměřicích, jejíž
studenti zde nabírají pod vedením zkušených pracovníků IC zkušenosti a praxi.
Akce, na jejichž organizaci se IC podílelo v roce 2021 nad rámec své činnosti:
• Místa přátelská seniorům
• Muzejní noc
• Dny evropského dědictví
• Okruh církevní památky
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c) Úsek marketingu
Hlavním cílem je zvyšování povědomí o městě Litoměřice prostřednictvím
dostupných marketingových nástrojů a vytváření pozitivního obrazu města jako
zajímavé a atraktivní turistické destinace. Důležitou součástí je tvorba nových
produktů cestovního ruchu a vydávání nových propagačních materiálů města.
Dílčím úkolem je sledovat a přizpůsobovat se novým trendům (sociální sítě,
aplikace do chytrých telefonů apod.) v oblasti marketingu a propagace. Nedílnou
součástí je spolupráce s Destinační agenturou České středohoří, jejímž
spoluzakladatelem je město Litoměřice.

2. Marketing: shrnutí roku 2021
Rok 2020 byl poznamenán důsledky pandemie Covid19, která ještě i v roce 2021 díky
nejistotě z budoucího vývoje negativně dopadala na organizátory společenských akcí
a turistický ruch. I přes nelehké podmínky se OKMaCR podařilo v r. 2021 zrealizovat
řadu marketingových projektů.
•

Veřejná soutěž na fotopoint: (viz příloha č. 1)
OKMaCR uspořádal na jaře veřejnou soutěž o nejzdařilejší návrh prvního
„fotopointu“ města Litoměřice. Co fotopoint je? Jde o fotograficky
přitažlivé místo, které svým pojetím a umístěním podtrhne atraktivitu
Litoměřic a přiměje lidi, obzvláště turisty, k jeho sdílení na sociálních
sítích s využitím hashtagů. Jde tedy o účinný marketingový nástroj
sloužící k propagaci místa. Do veřejné soutěže o nejlepší návrh bylo
zasláno celkem devět nápadů, situovaných na různých místech
ve městě. U sedmičlenné poroty jednomyslně zvítězil návrh manželů
Dionýze a Martiny Hutárových z Litoměřic, kteří své dílo nazvané „Logo
jako hračka“ zasadili na travnatou plochu na Střeleckém ostrově.
Následně bylo ve spolupráci s územním rozvojem zadáno zpracování
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2022. Město se pokusí získat od Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci
na realizaci tohoto projektu ve výši 50 procent uznatelných nákladů.

•

Zahájení turistické sezóny 2021:
Den otevřených dveří v Pivovaru Litoměřice
Představení

nové,

stálé

expozice

„Litoměřické

pivovarnictví

od minulosti k dnešku“ (viz příloha č. 2)
Zahájení turistické sezóny 2021 se neslo v duchu obnovení tradice
výroby litoměřického piva Kalich, zaniklé na počátku tisíciletí. OKMaCR
uspořádal v městem rekonstruované části pivovaru Den otevřených
dveří, který navštívilo téměř pět stovek lidí, kteří zároveň i ochutnali první
várku piva, uvařenou novým provozovatelem pivovaru.
OKMaCR při této příležitosti vybudoval v prvním patře objektu výstavu
„Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku“. Zpřístupněna prvně
byla u příležitosti zahájení turistické sezóny a obnovení tradice výroby
piva s cílem:
-

nahlédnout „pod pokličku“ výroby piva

-

nabídnout nový turistický produktu cílený na příznivce gurmánské

a zážitkové turistiky (prohlídka části rekonstruovaného pivovaru, později
rozšíření o degustace apod.)
•

Vznik nového výstavního prostoru na dolním vlakovém nádraží
(viz příloha č. 3)
OKMaCR spolupracoval se Správou železnic na přípravě projektu
rekonstrukce výpravní budovy vlakového nádraží Litoměřice – město.
Po vzájemné dohodě nechal instalovat zde další obrazovku určenou
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pozvánek na kulturní akce konající se ve městě. Na ochozu budovy
OKMaCR vytvořil nový výstavní prostor, který bude každé čtvrtletí
obměňován fotografiemi místních autorů.
•

Propagační materiály (viz příloha č. 4)
V souvislosti s novou expozicí věnovanou pivovarnictví byl vydán leták
s nejdůležitějšími informacemi k tomuto produktu.

•

Propagační předměty města v infocentru (viz příloha č. 5)
OKMaCR pokračoval v rozšíření sortimentu zboží v infocentru. V roce
2021 přibyla mýdla s motivem Kalicha či logem Litoměřic, vyráběná
neziskovou organizací Naděje. Město podpořilo činnost neziskové
organizace, která výtěžek z prodeje využije na rozšíření vlastní činnosti.
Do sortimentu byly také přidány deštníky s logem Litoměřic a
atraktivním celoplošným potiskem. V dalším rozšiřování sortimentu již
pokračováno nebylo s ohledem na dopady pandemie, které utlumily
turistický ruch a měly za následek další pokles tržeb za prodej zboží v IC.

Implementace grafického vizuálu do života města
S cílem sjednotit prezentaci Litoměřic směrem k jeho obyvatelům i turistům inicioval
OKMaCR v roce 2019 soutěž organizovanou profesionální agenturou Czechdesign.
Výsledkem je nový grafický vizuál, který v letech 2020/2021 OKMaCR ve spolupráci
s odbory MěÚ a příspěvkovými organizacemi města postupně implementuje do veřejného
života.
Podařilo se (2020/2021):
-

Instalace uvítacích cedulí při vjezdu do města na čtyřech místech (viz příloha
č. 6). Jako poslední byla na podzim r. 2021 osazena uvítací cedule při vjezdu
do Litoměřic ve směru od Michalovic

-

Potisk autobusů MHD (viz příloha č. 7)
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Instalace nové autobusové zastávky v novém vizuálu Na Valech a u Severky
(viz příloha č. 8)

-

Nasvětlené nové logo v interiéru infocentra (viz příloha č. 9)

-

Bohatý sortiment produktů nabízených v infocentru s dominantními prvky
grafického vizuálu města (trička, kšiltovky, plátěné tašky, bodýčka pro narozené
občánky, skleničky na víno i pivo, podsedáky, deštníky, hrnky, pláštěnky, tužky,
zápisníky, pivní podtácky apod.) – viz příloha č. 10

-

Akcidenční tiskoviny MěÚ (vizitky, dopisní papíry, obálky, objednávky, plakáty,
záštity starosty, reprezentativní prezentační desky apod.), identifikační karty a
služební průkazy zaměstnanců MěÚ s fotografiemi – viz příloha č. 11, sladění
mailových podpisů apod.

OKMaCR spolupracoval na vzniku nových a většinou vůbec prvních grafických vizuálů
příspěvkových organizací, obsahujících spojovací prvky a společné linie s „matkou“, tedy
městem. Své vůbec první grafické vizuály již využívají:
-

Základní umělecká škola (viz příloha č. 12)

-

Domu dětí a mládeže Rozmarýn (viz příloha č. 13)

-

Městská kulturní zařízení (viz příloha č.14)

-

Centrální školní jídelna (viz příloha č. 15)

Centrální propagace kulturních akcí
Propagace kulturních akcí ve městě probíhá jednotně pod záštitou odboru komunikace,
marketingu a cestovního ruchu (OKMaCR), který vede i celoroční kalendář akcí.
-

umožnila zviditelnit akce velkých i menších pořadatelů

-

výstup v podobě měsíčního plakátu se stručným přehledem všech akcí
v jednotném grafickém vizuálu města (vč. všech plakátovacích ploch MKZ) – viz
příloha č. 16

-

navazující propagace prostřednictvím Mobilního rozhlasu

-

možnost umístění akcí na web www.litomerice.cz do kalendáře, na obrazovky
spravované OKMaCR (v podloubí městského úřadu, na vlakovém nádraží
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-

možnost přiřazení akce k Facebooku Město Litoměřice, Litoměřice Srdcem

-

možnost propagace v Radničním zpravodaji

Nový web města – integrace turistického portálu
V roce 2021 došlo ke zrušení samostatně fungující webové stránky www.litomericeinfo.cz a ve spolupráci s IT oddělením k její integraci do webu města. Cílem bylo
zpřehlednění, utřídění a doplnění informací. Nové stránky se staly moderním a atraktivním
nástrojem komunikace s občany a turisty, a to ve dvou cizojazyčných mutacích.

Propagace mobilních aplikací a dalších možností pro individuální turistiku
V době trvajících koronavirových opatření bylo v roce 2021 vhodné motivovat turisty
k individuálním, rodinným výletům. Proto před začátkem turistické sezony proběhla
kampaň zaměřená na propagaci aplikací určených pro tzv. chytré telefony.
-

Jedná se o aplikaci Geofun, ve které je průvodcem městem samotný Karel Hynek

Mácha. Ten vede turistu po nejkrásnějších místech Litoměřic, která vtipně komentuje.
Vzhledem k oblibě chytrých telefonů u dětí se jedná o zajímavý výletní tip.
-

Druhou aplikací je DarumaGo, která je audioprůvodcem, obsahujícím spoustu

zajímavých informací k jednotlivým památkám či zajímavostem ve městě.
Další možností, kterou ocení tradičněji založení výletníci, je individuální prohlídka
Litoměřic s pomocí tematicky laděných letáků s mapou (k dispozici zdarma
v informačním centru). Jsou to: Litoměřice a baroko, Po stopách K. H. Máchy, Kdo se to
na nás dívá, Kam za dobrou kávou, Kam s dětmi v Litoměřicích, Za pivem a vínem.

Informační tabule
Došlo k odkoupení prosklené informační tabule umístěné na Mírovém náměstí a inovaci
a modernizaci jejího obsahu. Nově je zde umístěna aktualizovaná mapa města, laděná
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turistických zajímavostí včetně překladu do angličtiny a němčiny. Místo se tak stává
orientačním bodem pro turisty i místní obyvatele, hledající informace mimo otevírací dobu
infocentra.

Informační kampaně
a) Mobilní rozhlas (MR)
Počátkem roku byla spuštěna informační kampaň propagující výhody Mobilního
rozhlasu (MR) jako jednoho z úspěšně se rozvíjejících informačních kanálů města.
Do schránek litoměřických domácností byl mj. distribuován i leták s QR kódem
a přihlašovacím formulářem – počet uživatelů v důsledku toho rostl. K 1.11. 2021
má MR již 4 039 uživatelů a stává se významným informačním a komunikačním
kanálem.
Novinky MR zavedené v roce 2021:
- covidová sekce s aktuálními údaji
- informační mail a zasílání SMS zpráv podle místa bydliště pouze obyvatelům
města dotčených danou událostí (např. informace o čištění ulic a s tím spojený
zákaz parkování)
- možnost rozesílání e-mailů s novými tiskovými zprávami z aktualit webu
b) Třídění odpadu
Kampaň zpracovaná OKMaCR na základě požadavku odboru životního prostředí,
a to s cílem upozornit na zákonnou povinnost třídění odpadu hravou a nenásilnou
formou. Hlavní cílové skupiny: školní děti a občané Litoměřic v produktivním věku.
Hlavním efektem je zvětšení objemu tříděného odpadu a pokles objemu odpadu
směsného. Úkolem OKMaCR bylo navrhnout podobu kampaně a vhodné
propagační kanály.
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c) MPLA – nový parkovací systém
Na přelomu roku byl zaveden nový parkovací systém v centrum Litoměřic. Ten
přináší nový způsob online platby parkovného prostřednictvím aplikace MPLA.IO.
OKMaCR komunikoval tuto možnost občanům i turistům ve zvýšené míře všemi
dostupnými komunikačními kanály, včetně samolepek umístěných na parkovacích
přístrojích.
d) Geosolar
(viz příloha č. 18)
Jedním ze strategických projektů města na následující roky je projekt GEOSOLAR.
Součástí je i vznik litoměřického energetického společenství, počítající se
zapojením veřejnosti do projektu. S cílem informovat a propagovat realizoval
OKMaCR ve spolupráci s příslušnými partnery:
- Mimořádné vydání Radničního zpravodaje obsahující samostatně vloženou
skládačku GEOSOLAR. Na šesti stranách poskytuje komplexní informace k tomuto
strategickému projektu. Zároveň byla vyrobena reklamní stěna (3 x 2 metry)
propagující projekt, využívaná v centru RINGEN a na dalších akcích tohoto
zaměření
- První veřejná diskuse s vedením města a odborníky na energetiku v Hradu
Litoměřice plánovaná na 23.11. 2021 musela být z hlediska zhoršující se
pandemie a s tím souvisejícím rušením účasti domácích i zahraničních expertů
(panelistů) zrušena. Uskuteční se na jaře roku 2022.
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Spolupráce s partnery
Součástí marketingu města je i spolupráce s místními podnikateli a řadou partnerů.
Spolupráce s podnikateli
a) Podpora regionálních výrobků – viz příloha č. 19
Cílem je upozornit turisty na kvalitní produkty pocházející z místní produkce
a pomoci podnikatelům s jejich propagací.
-

Pivní sety z Biskupského pivovaru a Pivovaru Litoměřic

-

Čokoládové výrobky z Čokolab

-

Káva upražená v Litoměřicích od Zobana

-

Vína z Vinařství pod Sedlem

OKMaCR má v plánu v tomto trendu pokračovat a postupně rozšiřovat nabídku
regionálních produktů místních podnikatelů. Ve vitríně umístěné na infocentru jsou
produkty vystavovány, včetně kontaktu na jejich výrobce. Musí však obsahovat
logo Litoměřic či jinou grafiku spjatou s městem.
b) Společensky odpovědná firma
OKMaCR spolupracoval na pořádání čtvrtého ročníku ankety „Srdcař Litoměřic“.
Smyslem je ocenit firmy a podnikatele, jež dlouhodobě a nezištně organizují
charitativní a společensky přínosné aktivity ve prospěch města a jeho obyvatel.
c) Nejkrásnější provozovna 2021
(viz příloha č. 20)
Druhý ročník akce opět organizuje komise marketingu a cestovního ruchu města
ve spolupráci s OKMaCR. Originální skleněnou plastiku získají tři podnikatelé,
jejichž obchod je svým designem a zvolenou reklamou příkladem toho, jak by
prezentace v Litoměřicích měla vypadat. Cílem je pozitivní motivace podnikatelů
k tomu, aby své provozovny prezentovali s citem pro Městskou památkovou

- 14 rezervaci a v souladu se Zásadami značení provozoven vydaných městem
Litoměřice v roce 2020. Existence a propagace přijatých „Zásad“ ve spojitosti
s motivační akcí Nejkrásnější provozovny se projevila v roce 2021 úbytkem
reklamního smogu - „áček“ před provozovnami, nevzhledných plakátků lepených
kamkoliv a novými provozovnami s odpovídajícím designem. Ceny budou předány
v závěru roku 2021 na společenském večeru organizovaném pro podnikatele
Okresní hospodářskou komorou a městem Litoměřice.
Spolupráce s MKZ
Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace města, jsou z hlediska marketingu
města a propagace jedním z nejdůležitějších partnerů OKMaCR. Společně se podařilo:
-

Zintenzivnit propagaci expozice českého vinařství v hradu jako místa, kde se
návštěvník dozví o historii a současnosti českých vín a zároveň je může
v krásném prostředí také ochutnat

-

Zavést kyvadlovou dopravu mezi výstavištěm a centrem města v průběhu
zářijové Zahrady Čech

-

Turistický balíček: se zakoupením vstupenky na výstaviště jako bonus
návštěva podzemní expozice Richard v proměnách času, a to zdarma

Spolupráce s Destinační agenturou České středohoří
V roce 2021 spolupracoval odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s DA
České středohoří na zatraktivnění prohlídkové trasy „Okruh církevních památek“ tím, že
zajišťoval v rámci produktu prohlídky vyhlídkové věže Kalich, jež je nejnavštěvovanější
památkou města Litoměřice. Další spolupráce byla zaměřena na propagaci Litoměřic
na akcích a projektech DA České středohoří, při účasti na veletrzích apod.
Spolupráce s Oblastním muzeem Litoměřice
Došlo k uzavření dohody mezi městem Litoměřice a Oblastním muzeem Litoměřice, jež
specifikuje podmínky spolupráce na společném průvodcování Máchovy světničky.
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Spolupráce se Severočeskou galerií výtvarného umění
OKMaCR se podílel na tvorbě programu Muzejní noci 2021, která proběhla v červnu
v inovované podobě. Způsob zapojení: zdarma prohlídka věže Kalich a expozice Důl
Richard v proměnách času. Akce prostřednictvím spolupráce několika subjektů
pod

záštitou

Severočeské

galerie

výtvarných

umění

oživila

centrum

města

a zaznamenala příznivé ohlasy veřejnosti.

3. Analytická část
Dotazníkové šetření – úroveň komunikace města s veřejností
Město

Litoměřice

rozvíjí

komunikační

Disponuje

strategii.

propracovanou

komunikačních
dostatečná?
informace

dlouhodobě

ke

sítí

kanálů.

Je

Dostanou

se

všem

věkovým

strukturám rezidentů, ale i zde
studujících,
dojíždějících?

pracujících
Je

či

spektrum

poskytovaných informací dostatečné? Nejen na tyto otázky by mělo dát odpověď
prozatím nejrozsáhlejší dotazníkové šetření prováděném na vzorku cca 1000 lidí,
realizované v říjnu a v listopadu

OKMaCR v rámci projektu LOKAL.

Vyhodnocení

proběhne v prosinci tak, aby výsledky mohly být prezentovány vedení města a veřejnosti
a následně v roce 2022 byly zapracovány do praxe.
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4. Marketingový plán města pro rok 2022 – 2023
Pro turistickou sezónu 2022, začínající v dubnu a končící na konci září, připravil OKMaCR
několik novinek. Realizovány budou s cílem zdůraznit atraktivitu města Litoměřice,
přitáhnout pozornost turistů a přimět je strávit ve městě nejen jeden, ale i více dní.
Důležitým prvkem proto bude zapojení komerčních (podnikatelé) i nekomerčních
subjektů (muzea, galerie apod.).

Litoměřice musejí:
-

V první fázi zaujmout turistu vizuálně / virtuálně, a to již v době, kdy
se rozhoduje, které město chce navštívit
Novinka: atraktivní virtuální prohlídky pořízené dronem z výšky a umístěné
v turistické sekci webových stránek města – postupná realizace 2022 / 2023

-

Poskytnout turistovi bonusy hned při jeho příjezdu do města
Novinka: vydání bonusové knížky „Vychutnej si Litoměřice“ – realizace
k 1.4. 2022

-

Snadno a pohodlně se ve městě orientovat
Novinky:
Pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu
– realizace 2022 / 2023
Pořízení elektrovláčku – r. 2023

-

V průběhu svého pobytu ve městě i po návratu domů sdílet své zážitky
na sociálních sítích, a propagovat tak město Litoměřice rychle a účinně:
Novinka: Instalace prvního fotopointu města – realizace r. 2022
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a) Virtuální prohlídka města z dronu
Již nějaký čas se zdálo, že 360° prohlídky měst, obcí a památek jsou překonané.
Moderní technologie však přinesly jejich obrodu tím, že poskytují atraktivní pohledy
z výšky (z dronu). Klasická 360° virtuální prohlídka je jako byste si stoupli na jedno
místo a rozhlíželi se okolo sebe. Virtuální prohlídka z dronu poskytuje atraktivní
pohled z výšky. Na web města, do jeho turistické sekce, proto budou zařazeny
s cílem přiblížit atraktivity historického jádra města a jeho nejvýznamnějších
památek, a to i s možností vstoupit do interiéru a rozhlížet se kolem sebe.
Realizace: jaro 2022

b) Bonusová knížka „Vychutnej si Litoměřice“
Při propagaci města směrem k turistům je důležité, aby OKMaCR postupoval nejen
ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří, ale i ve spolupráci
s partnery pocházející z komerčního (podnikatelé) i nekomerčního sektoru
(muzea, galerie apod.). U příležitosti zahájení turistické sezóny roku 2022 proto
bude vydána bonusová knížka „Vychutnej si Litoměřice“, jež by měla být výsledkem
spolupráce litoměřických podnikatelů, pohybujících se v oblasti cestovního ruchu,
a dalších subjektů participujících na cestovním ruchu (muzea, galerie apod.).
Cílem je společnými silami oslovit turisty a nabídnout jim v podobě bonusů, výhod
a slev příjemný a pestrý pobyt.
Knížku bude možné získat nejen v infocentru města, ale i v hradu, v participujících
restauracích, kavárnách, muzeích, galeriích apod.
Realizace: duben 2022

c) Nový navigační systém pro účastníky cestovního ruchu
(viz příloha 21)
Předmětem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu zahrnující
rozšíření a zkvalitnění stávajícího navigačního systému ve městě Litoměřice. Jeho
realizace přispěje k rozvoji veřejné infrastruktury cestovního ruchu, k rozšíření

- 18 rozsahu turistům poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality (nový navigační
systém umožní turistům se ve městě lépe zorientovat.
S ohledem na aktuální potřeby dojde k revizi stávajícího systému, jeho
vyhodnocení a specifikaci míst, kde a jaké turisticky významné orientační body
chybějí, a to primárně v Městské památkové rezervaci (1. etapa). Následně dojde
k instalaci nového značení za použití vhodných materiálů. Dít se tak bude
v souladu s novým grafickým vizuálem města, kdy dominantními barvami jsou
zlatá a modrá. V té souvislosti se město pokusí získat dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj. Cílem podpory poskytované MMR v rámci Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury ČR, je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů,
usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora
socioekonomických přínosů ČR.
OKMaCR tak pokračuje v implementaci nového vizuálního stylu do života města
Litoměřice, což je jedním ze stěžejních úkolů roku 2022 a 2023 s cílem nadále
posilovat značku města směrem k jeho obyvatelům i turistům.
Realizace 2022 (1. etapa)

d) Elektrovláček: turisticky atraktivní, ekologicky šetrný
(viz příloha 22)
Vzhledem k tomu, že do Litoměřic míří i vzhledem k nedostatku ubytovacích
kapacit lidé nejčastěji za jednodenní turistikou, mají jen omezené časové možnosti
prohlédnout si atraktivity města. Řešením je pořízení turistického elektrovláčku,
který se vzhledem ke svému malému rozměru a omezené rychlosti (max.
20 km/hod.) dostane i dopravě do jinak zapovězených či vzdálených míst (Dómské
náměstí, krematorium Richard apod.). V provozu by měl být během celé turistické
sezóny ve stanovených časech a v době konání kulturních či jiných společenských

- 19 akcí (Zahrada Čech, Vinobraní, Pivní slavnosti, Hasičské slavnosti apod.).
K dispozici bude několik tras s odborným výkladem o historii i současnosti města
Litoměřice, a to v několika jazycích. Elektrovláček je uzpůsoben tak, aby mohl
jezdit i v nepříznivém počasí. Navíc jde o dopravní prostředek, který nezatíží životní
prostředí a jeho pořízení je v souladu s dlouhodobě prosazovanou koncepcí města
Litoměřice preferovat ekologicky šetrnou dopravu.
Realizace duben 2023

e) Fotopoint
Fotopoint je dalším krokem v uplatnění nové vizuální identity města ve veřejném
prostoru. Zároveň jde o účinný marketingový nástroj pomáhající v propagaci města
na sociálních sítích.
Navržené dílo přímo vychází z nového grafického vizuálu města, přičemž
respektuje jeho barvy (zlatou a modrou), stejně jako logo, jemuž dominuje kalich
ve tvaru písmene „m“. Je rozložené na tři samostatné díly, odsazené od sebe tak,
aby v určitém bodě při fotografování splynuly v jeden celek. Jde o perspektivní hru,
která do sebe zajímavě obsáhne i osy na jednotlivých částech. Všechny části jsou
vyhotoveny tak, aby se daly využít zároveň jako prolézačka. Materiál je odolný
a v konstrukci jsou perforace, které po ní usnadňují bezpečný pohyb návštěvníků.
Fotopoint tak může pokaždé vygenerovat jinou fotografii podle toho, jak se tam
lidé vyskládají. Svou velikostí, ale zároveň i skladností nahrává možnostem využití
jak pro fotku jednotlivce, tak i velké skupiny. Železobetonová konstrukce je
navržena z probarveného betonu.
Po dohodě s městským architektem bylo jako nejvhodnější vybráno místo
na travnaté ploše na Střeleckém ostrově, v místě, kde přistává výletní loď Porta
Bohemica. Jde o turisticky exponované místo, kde vystupují turisté z lodi, vede
tudy Labská cyklostezka, nachází se zde nedaleko řada sportovišť, mj. i letní kino.
Střelecký ostrov jako takový je vyhledávaným místem jak pro turisty, tak
pro obyvatele města hledající klid i aktivní odpočinek.
Realizace v r. 2022
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d) Mobilní aplikace pro rodiny s dětmi „Skryté příběhy“
Rodiny s dětmi představují významnou skupinu, na kterou je třeba zaměřit
pozornost při tvorbě produktů podporujících cestovní ruch. Turistickou sezónu
roku 2022 bychom proto chtěli zpestřit prostřednictvím nového turistického
produktu cíleného právě na rodiny s dětmi, který je nezávislý na sezonnosti
a otevíracích dobách atraktivit ve městě. Jedná se o venkovní hru, která je určena
zejména cílové skupině dětí ve věku 6–13 let, ale pobaví i dospělé. Hra existuje
v podobě aplikace pro chytrá zařízení vytvořené na míru podle přání zadavatele.
Obsahuje zajímavé ilustrace a audio doprovod. Jedná se o další produkt tohoto
typu kromě již existujících aplikací Geofun a DarumaGo.
Realizace: duben 2022

e) Zatraktivnění expozice
„Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku“
V loňském roce vybudovaná expozice „Litoměřické pivovarnictví od minulosti
k dnešku“ bude zatraktivněna směrem k návštěvníkům tím, že přímo v místě
expozice bude probíhat degustace piva Kalich a následně v případě zájmu turistů
i regionálních vín v sousedním hradu, kde se nachází expozice věnovaná českému
vinařství. Vytvořením „zážitkového degustačního zážitku“ dojde k prohloubení
spolupráce mezi OKMaCR a MKZ s cílem společnými silami prezentovat regionální
produkty. A to i v hradní restauraci, jejíž obnovení provozu je pro příští rok vedením
MKZ plánováno.
Realizace: jaro 2022

f) Pokračující implementace grafického vizuálu
Příspěvkové organizace města
OKMaCR bude pokračovat v propisování grafického vizuálu města do dalších
příspěvkových organizací. V roce 2022 bude v tomto směru spolupracovat

- 21 s ředitelkou Mateřských škol Litoměřice, ředitelem Technických služeb města,
ředitelkou Knihovny K. H. Máchy. V roce 2023 by se tato činnost měla projevit i
v Městské policii.
Grafický vizuál ankety „Srdcař“
Prestiž ankety Srdcař Litoměřic, v rámci níž město oceňuje podnikatele a
dobrovolníky za jejich významné počiny odváděné nezištně ve prospěch města a
jeho obyvatel, stoupá. V té souvislosti vyvstala potřeba tvorby jednotného
vizuálního stylu, jemuž bude nominovat srdce. Součástí tvorby jednotné
prezentace bude nové logo, certifikáty, pozvánky, plakátky a s tím související
merchandising.
Vnitřní orientační systém budov a kanceláří městského úřadu
Dalším krokem v postupném zavádění jednotného grafického vizuálu je
ve spolupráci se správním odborem MěÚ realizace nového interního orientačního
systému

v budově

městského

úřadu

na

Mírovém

náměstí,

v Pekařské

a Topolčianské ulici, který usnadní příchozí veřejnosti orientaci (značení chodeb,
kanceláří apod.). Současný systém je graficky nejednotný, nepřehledný
a nerespektuje grafické zásady.
Realizace 2022 / 2023

g) Nové propagační materiály města
Pro rok 2022 a 2023 není v plánu významnější nákup nových propagačních
materiálů města. Prodej zboží v infocentru v roce 2020 i 2021 negativně
poznamenal Covid-19. Infocentrum je v tuto chvíli dobře zásobeno a připraveno
na rozjezd příští turistické sezóny. Sortiment proto bude doplněn především o
předměty s aktuální platností typu kalendářů a minikalendáříků roku 2022,
turistických vizitek, známek, zboží s omezenou trvanlivostí apod.

- 22 Jednou z novinek v rámci spolupráce s podnikateli bude distribuce nových pivních
tácků v litoměřickém designu do každé restaurace. – viz příloha č. 23

h) Propagace města na významných akcích (2022)
18. – 20. března 2022 Veletrh cestovního ruchu Holiday World
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky se každoročně koná
v Praze. A ani v roce 2022 zde nebude chybět samostatný prezentační stánek
města Litoměřice, nacházející se nedaleko vstupní části výstavního pavilonu a v
těsném sousedství expozice Památníku Terezín. Pracovníci odboru komunikace,
marketingu a cestovního ruchu městského úřadu zde budou prezentovat
nejvýznamnější turistické atraktivity města Litoměřice a akce, které se v něm
konají, stejně jako partnery, například Zahradu Čech nebo Biskupský pivovar
Litoměřice.

Zahájení turistické sezóny: otevření nové expozice v podkroví Kalichu
V roce 2022 bude turistická sezóna v Litoměřicích zahájena představením nové
expozice instalované v unikátním podkroví vyhlídkové věže Kalich, jež je
nejnavštěvovanější turistickou památkou města Litoměřice. Návštěvníkům při
vstupu bude promítnut cca pětiminutový film o unikátním způsobu právě ukončené
rekonstrukce krovů Kalichu. Vystaveny budou jak historicky cenné předměty
vyňaté z kopule věže Kalich, tak i předměty nově do kopule vložené jako poselství
příštím generacím. Vystaven bude i unikátní malovaný trám objevený v průběhu
oprav. Výstava nabídne také řadu interaktivních prvků s cílem co nejvýstižněji a
atraktivně prezentovat historii i současnost historicky cenného objektu, v němž se
vyhlídková věž Kalich nachází.
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Uložení poselství pro příští generace.

Restaurování nalezeného trámu.

3.– 6. 11.2022 Veletrh Reiontour Brno
Tentokrát až na listopad roku 2022 je organizátory naplánovaný mezinárodní
veletrh turistických možností v regionech, který se každoročně koná v Brně.
Město Litoměřice se zde poruhé představí s vlastním stánkem.
Prezentace města prostřednictvím propagačního stánku Litoměřic
Pracovníci OKMaCR se v průběhu roku 2022 i 2023 zúčastní s prezentačním
stánkem města Litoměřice z hlediska návštěvnosti několika významných akcí
pořádaných v rámci Ústeckého kraje. V tuto chvíli nelze specifikovat, o které půjde,
protože není zřejmé, které akce se s ohledem na Covid-19 kdy a kde uskuteční.

d) Litoměřice jako české Valtice
Značku Litoměřic jako město vínu zaslíbené je třeba nadále
upevňovat a rozvíjet. V roce 2022, pokud epidemiologická situace
dovolí, by se tak mělo dít ve spolupráci s Cechem českých vinařů.
Primárně

bude

pozornost

upřena

na

obnovení

tradice

Litoměřického hroznu, přerušené pandemií Covid-19. Dít se tak bude ve spolupráci
s Městskými kulturními zařízeními.
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i) Publikace o městě Litoměřice
O Litoměřicích bylo vydáno mnoho knižních publikací, ale v tuto chvíli neexistuje
komplexní

ucelená

publikace

mapující

všechny

potřebné

informace

pro návštěvníky města. V roce 2022 proto bude vydána ucelená brožura o městě,
která přiblíží atraktivity města a život v něm.

5. Mediální propagace města
Mediální prostředí se v posledních letech nejen v ČR velmi proměnilo. Výrazně roste
obliba sociálních sítí. Tok informací ze strany municipalit směrem k občanům se proto
logicky přesouvá do on-line prostoru, a to na úkol klasických tištěných médií. V té
souvislosti roste potřeba poskytovat na sociálních sítích občanům i turistům kvalitní
informační servis, zpestřený anketami, videi, poutavými fotografiemi a krátkými
informačními texty s možností prokliků na webové stránky města, kde lidé naleznou
komplexní informace. Velmi důležitá je jejich zpětná vazba, interakce. Pravidelná a
systematická komunikace, byť je časově náročná, je nicméně velmi důležitá i z hlediska
vyvracování tzv. hoaxů.

Facebook
V ČR nejrozšířenějších sociální sítí je Facebook. Město Litoměřice
má a úspěšně rozvíjí dva Facebookové profily. Na facebookových
stránkách

„Město

Litoměřice“

jsou zveřejňovány

důležité

servisní

informace

pro rezidenty Litoměřic, dále plánované akce ve městě, fotogalerie a videoreportáže,
včetně on-line záznamů. Facebook Litoměřice Srdcem je primárně cílen na propagaci
kulturních akcí a s tím související rozvoj cestovního ruchu.
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Na konci období administrační neaktivity v roce 2016 měla stránka „Město Litoměřice“
1 913 sledujících. K 31. prosinci 2018 pak 3 936 sledujících a k 31. prosinci 2019 již
4 356 sledujících. Aktuálně mají k 18. říjnu 2021 již 5 547 sledujících, což je vzhledem
k celkovému počtu obyvatel města příznivý výsledek. Systematickou činností OKMaCR
tedy dochází k postupnému nárůstu počtu uživatelů. Ve svém důsledku to znamená, že
obyvatelé tím, že se stanou fanoušky stránky, jeví zájem o praktické informace ve městě.
Na jejich dotazy pracovníci OKMaCR reagují i prostřednictvím neveřejných dotazů a zpráv
odeslaných prostřednictvím Messengeru. Lidé, kteří mají zájem o informace, je tedy
nemusejí hledat na jiných profilech, v jiných skupinách, kde se mohou objevovat zprávy
štvavé, dezinformační, šířené cíleně se záměrem poškodit město.
Největší úspěch v roce 2021 zaznamenal u uživatelů příspěvek o rumunském řidiči, který
se svým kamionem „zabloudil“ až na Mírové náměstí, kde mu navíc z nádrže uniklo
značné množství nafty. Tento příspěvek oslovil 33 267 lidí (146 sdílení). Velký úspěch
dále sklidila informace o chystané opravě povrchu na okružní křižovatce u mostu
Generála Chábery (21 605 oslovených, 37 sdílení) nebo článek a fotogalerie o otevření
opravené výpravní budovy vlakové stanice Litoměřice – město (14 465 oslovených, 321
lajků, 40 sdílení).
Od ledna 2018 je prostřednictvím facebookových stránek „Litoměřice Srdcem“
propagováno město nejen směrem k obyvatelům, ale také k jeho návštěvníkům. Stránka
je využívána pro zveřejňování turistických informací a zajímavostí, fotografií města
i událostí ve městě, které mají přímou souvislost s cestovním ruchem. K 30. 9. 2021 měla
stránka 4 983 sledujících. A počet „To se mi líbí“ ke stejnému datu činil 4 892 lidí.
Největší zájem vzbudil příspěvek pořadu Prostřeno v Ústeckém kraji, který oslovil 26 200
lidí. Dalším velmi úspěšným příspěvkem bylo odhalení poselství z věže Kalich s dosahem
13 500 lidí. Poté následoval příspěvek o havárii zdiva na parkánech (dosah 9 900 lidí).
Úspěch

zaznamenalo

také

video

ze

zahájení

vinobraní

s dosahem

- 26 4 300 oslovených. Také současné fotografie města se řadí k obsahu, který vyvolává
zájem a interakci návštěvníků stránky.

Instagram
Ačkoliv je v ČR nejrozšířenějších sociální sítí Facebook, platí to pouze pro střední a starší
generaci. Mladí lidé ve věku 15 – 30 let preferují Instagram. Pracovníci OKMaCR se proto
v roce 2021 zaměřili i na tuto sociální síť, kterou budou cíleně s ohledem na preference
již zmíněné věkové kategorie rozvíjet v roce 2022.

Mobilní rozhlas (MR)
K 18.10. 2021 máme evidováno 3.925 registrovaných uživatelů Mobilního
rozhlasu, což je podle provozovatele jeden z nejlepších výsledků v ČR
(s ohledem na poměr k počtu obyvatel). Za poslední dva roky se tedy jejich
počet zdvojnásobil a MR se stává významným komunikačním nástrojem města směrem
k veřejnosti. Z tohoto počtu máme u 3.637 podepsaný souhlas GDPR. Rozesílka e-mailu
obsáhne 2.292 kontaktů (souhlas s GDPR a mail). Tedy pouze tomuto počtu lidí je možno
posílat týdenní rozesílky. Celkem 573 kontaktů má staženou aplikaci. Za nárůstem
uživatelů stojí mj. i ankety pořádané ve spolupráci se Zdravým městem, jejichž
prostřednictvím jsou zjišťovány názory lidí a probíhá hlasování na různá témata.
Služba je svým způsobem velice specifická, protože nenabízí standardní interakci mezi
odběratelem a zprostředkovatelem zprávy. Uživatelé se k odběru hlásí sami a sami si
mohou určit, jaký typ informací chtějí zprostředkovat. Jedná se navíc o velice důležitou
službu zajišťující, že se k odběratelům, v tomto případě tedy občanům města, dostanou
ty nejnutnější informace okamžitě. Svým způsobem jde o zdokonalení klasického
místního rozhlasu.

- 27 Jedná se o zasílání zpráv informativního charakteru, a to prostřednictvím e-mailu nebo
SMS (jsou i možnosti prostřednictvím mobilní aplikace nebo dokonce zasílání hlasových
záznamů např. starosty města). Občané dostávají důležité informace o dění ve městě,
mohou dostávat zprávy například o dopravních uzavírkách, čištění ulic, výpadku
elektrického proudu, odstávkách vody, ale také o kulturních a společenských akcích.
Důležitou funkci mají krizové SMS, které bezprostředně informují občany například
během povodní nebo prudkého nárazového větru a podobné. Další možností využití
mobilního rozhlasu jsou referenda a ankety, lidé mohou také potvrdit účast na akcích
nebo odsouhlasit záchranné aktivity.
Ankety uspořádané prostřednictvím MR s cílem zjistit názory veřejnosti
•

v roce 2021

Devět anket v rámci akce Desatero priorit online (Sociální oblast a zdraví, Městský úřad,
Děti a mládež, Podnikání a cestovní ruch, Doprava ve městě, Kultura, sport a volný čas,
Výchova a vzdělávání, Životní prostředí a energetika, Bezpečnost v našem městě)
•

v roce 2020

Srdcař Litoměřic 2020, Participativní rozpočet, Litoměřičtí dobrovolníci, Stravování
a služby v Centrální školní jídelně
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Mobilní rozhlas - statistika nově
přihlášených uživatelů
Celkový počet uživatelů k 31.10.2021 činí 3 916
Rok 2021 (31.10.)

319

Rok 2020

1 560

Rok 2019

1 074

Rok 2018

205

Rok 2017

757
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Roční nárusty nově registrovaných uživatelů.

Webové portály
Prezentace města Litoměřice na webových portálech je důležitá s ohledem na vysokou
návštěvnost jednotlivých portálů, které město spravuje nebo se kterými spolupracuje
v oblasti propagace města. Návštěvnost se nadále zvyšuje propojováním webových
stránek se sociálními sítěmi.
www.litomerice.cz
Webové stánky Městského úřadu Litoměřice, které jsou zaměřeny především
na informace pro rezidenty. Tiskové oddělení sem přispívá do sekce aktuality a uzavírky
ve městě, zveřejňují se i další záměry města, vyhlášky, pozvánky, výběrová řízení,
pronájmy městských nemovitostí a podobně. Návštěvnost stránek města Litoměřice je
20 000 uživatelů měsíčně.

- 29 www.litomerice-info.cz
Webové stránky www.litomerice-info.cz byly zrušeny a integrovány do webu města
(záložka Turista). Došlo tak k zpřehlednění, utřídění a doplnění informací. Staly se
moderním a atraktivním nástrojem komunikace s občany a turisty, také ve dvou
cizojazyčných mutacích.

Internetová propagace města placená
www.kdykde.cz
www.vyletnik.cz
www.rodinnevylety.cz
www.cestujeme.cz
www.tipynavylety.cz
www.denik.cz
www.kampocesku.cz
www.nakoleipesky.cz

Tištěná propagace
RF Hobby
Celoroční průběžná propagace na FB (Facebooku) jednotlivých printových titulů.
1x PR článek v History revue, 1x PR článek v Paní domu,1x PR článek v Akta, 1x PR článek
EpochaPlus.cz, 6x pozvánka do Litoměřic
Kam po Česku
5x PR článek pozvánka do Litoměřic
2x dvoutýdenní banner
3x aktualita
Celoroční průběžná propagace na akce v Litoměřicích na www.kampocesku.cz

- 30 Litoměřický deník, Extra
PR články k akcím
Radniční zpravodaj
PR články k akcím, informace související s marketingem a cestovním ruchem

Ostatní
Litoměřicko24
Tisk a reportáže k pořádaným akcím

- 31 Příloha č. 1 – Navrhovaná podoba fotopointu

Příloha č. 2 – Expozice „Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku“

Příloha č. 3 – výstavní prostor a obrazovka na dolním nádraží
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Příloha č. 4 – Leták k nové expozici o pivovarnictví

Příloha č. 5 – Nové propagační předměty
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Příloha č. 6 – Uvítací tabule

Příloha č. 7 – Potisk autobusů MHD

Příloha č. 8 – Nová autobusová zastávka Na Valech

- 34 Příloha č. 9 –Nasvětlené nové logo v interiéru infocentra

Příloha č. 10 – Bohatý sortiment produktů s novým vizuálem města
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Příloha č. 11 – Akcidenční tiskoviny MěÚ

- 36 Příloha č. 12 – Nový grafický vizuál Základní umělecké školy

- 37 Příloha č. 13 – Nový grafický vizuál Domu dětí a mládeže Rozmarýn

- 38 Příloha č. 14 – Nový grafický vizuál Městských kulturních zařízeních

- 39 Příloha č. 15 – Nový grafický vizuál Centrální školní jídelny

Příloha č. 16 – Měsíční plakát v jednotném vizuálu

- 40 Příloha č. 17 – Informační tabule na Mírovém náměstí

Příloha č. 18 – Geosolar (leták v Radničním zpravodaji, pozvánka na diskusi)
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- 42 Příloha č. 19 – Leták propagující certifikované regionální produkty z Českého středohoří

Příloha č. 20 – Cena pro vítěze soutěže Nejkrásnější provozovna

- 43 Příloha č. 21 – Současná a možná budoucí podoba orientačního systému
v historickém centru Litoměřic

Příloha č. 22 – Elektrovláček

- 44 Příloha č. 23 – Tácky v litoměřickém designu

