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Úvod

SWOT analýzy jsou nedílnou součás� kompletní analýzy komunikace městské čás� Praha – Lysolaje a

slouží jako podklad pro výběr nástrojů vhodných ke komunikaci s  veřejnos�.

Komunikaci lze obecně definovat jako přenos informací od určitého jedince nebo skupiny k  jiným.

Zkoumání  komunikace  patří  zejména  do  oblas�  sociologie,  neboť  je  základem  právě  sociálních

interakcí, na druhou stranu rozvoj elektronických médií odděluje komunikaci od přímého kontextu

sociálních vztahů a působí vznik dalších pohledů na komunikaci. V této analýze se soustředíme na

rozbor komunikace v oblas� komunikace obce s veřejnos�.

Výsledné  SWOT analýzy  stávajících  komunikačních  nástrojů  obsahují  závěry  vyplývající  z širokého

spektra  datových a  informačních zdrojů  a poskytují  tak  jednoznačná data pro  tvorbu strategické

komunikace.

Stávající komunikační nástroje na cílovou skupinu v     počtu 1 848 obyvatel:   

Datové schránky – pro komunikaci, resp. předání potřebných informací a dokumentů je veřejnos�

k dispozici datová schránka ÚMČ Praha-Lysolaje.
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SWOT analýza – Online komunikace
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ONLINE

Silné stránky Slabé stránky Příležitos� Hrozby

we
b

hlavní a jediná webová doména
města, velký potenciál

návštěvnos� většiny občanů,
možnost využi� velkého

množství kvalitního obsahu,
který je na webu umístěn,
lidský přístup komunikace,

možnost napsat přímo
starostovi, na webu je kvalitně

popsána historie a jsou k
dispozici kroniky města, web se

může stát hlavním
komunikačním nástrojem

města, možnost získání dalšího
finančního příjmu pro město v

podobě bannerové inzerce a PR
článků na webu, elektronická

deska

funkcionalita: zastaralý
design,  přehlednější
struktura webu, starý

systém Joomla, bannery
na první straně zasahují

mimo oblast obsahu
stránky, neuspořádané

prvky (například stránka
"zastupitelstvo MČ,

různé velikos� fotek),
základní zastaralá

responzibilita prvků,
neostré logo města,

nezabezpečený server,
nemožnost zadat mail

pro newsle�er či telefon
pro případnou krizovou
komunikaci, zbytečně
velké obrázky, které

snižují rychlost webu,
velikost písma nesplňuje

normy přijatelné pro
seniory, sjednocení
emailových adres v

zastupitelstvu - všichni by
měli mít jednotnou

emailovou adresu města

funkcionalita: vytvoření
jiného systému webu, jako

je třeba wordpress, zejména
pro využi� pluginu jako je
fulltextové vyhledávání,

obrázkové galerie, propojení
analy�ckých nástrojů a

nástrojů pro newsle�er,
zavedení systému google

analy�cs, pro zjištění
návštěvnos� a tedy i

využitelnos� jednotlivých
stránek, op�malizace

grafických prvků stránky,
tvorba přehlednější mobilní

verze, plugin nebo script
newsle�er, op�malizace

velikos� obrázků a urychlení
funkcionality webu,
možnost investování

budgetu do ppc kampaní,
které naučí občany

navštěvovat více web nebo
odkomunikovat aktuality

nezabezpečený server
(nutnost zabezpečení

serveru u poskytovatele
hos�ngu), vyčlenění

pracovních kapacit na
pravidelnou správu

webu
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ne
ws
le
�e
r

silný komunikační nástroj,
vysoká pravděpodobnost, že se
nahlásí k odběru newsle�eru

většina občanů, novinky
občané získají pravidelně bez
toho, aniž by museli navš�vit

web

54 e-mailových adres,
není možnost se na webu

registrovat k odběru
newsle�eru

umís�t sběr kontaktů přímo
na webu, rozesílání

pravidelného newsle�eru
přímo z webu, občané

budou získávat novinky
rovnou bez návštěvy

webových stránek, možnost
zpoplatnění bannerové

pozice v newsle�eru pro
možné inzerenty, občané
můžou být informováni o

newsle�eru i místním
magazínu a na sociálních

sí�ch

nutnost mít
zodpovědného

zaměstnance, který se
o newsle�er bude

starat, nutné
zpracování GDPR na

sběr kontaktů

ONLINE

 Silné stránky Slabé stránky Příležitos� Hrozby

so
ciá
lní
sít
ě

Facebook, pozi�vní reakce a
hodnocení, občané svoji část

Prahy – Lysolaje milují a dávají
to plně na sociálních sí�ch znát

na Facebooku málo
informací, co se celkově

děje v městské čás�,
možnost sdílení z

Facebooku starosty
města, a ostatních

subjektů v obci, zakládání
událos� na kulturní akce,

chybějící profily na
dalších sociálních sí�ch,
větší informovanost k
zapojení do podpory

různých projektů, využi�
informací i z

Lysolajovského
zpravodaje – propojení

obsahu

založení nových profilů na
Instagramu, Twi�eru,

LinkedInu, rozšíření oslovení
dalších věkových a cílových
skupin, post na sociálních

sí�ch se stává inzertní
plochou, na které město

může vydělat, sociální sítě
slouží i jako nástroj na

svolávání dobrovolníků na
pomoc města či v krizových

situacích, využi�
sponzorovaných příspěvků,
regionální zacílení, vysoký

zásah příspěvku, nábor
fanoušků, sociální sítě slouží

i jako nástroj na navýšení
návštěvnos� na webu

městské čás�

rozšíření kapacit v
oblas� zaměstnanců na

správu sociálních sí�
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apl
ika
ce

nový komunikační nástroj, se
kterým budou občané v obraze

a získají informace o dění
kolem sebe

vyšší cenová kalkulace na
tvorbu

lepší informovanost občanů
v nejpřehlednější formě

nutnost zaškolení
zaměstnanců pro

aktualizace aplikace,
nedostatečné využi�

moderních technologií
ze strany obyvatel

SWOT analýza – SMS rozhlas 

SMS ROZHLAS
 Silné stránky Slabé stránky Příležitos� Hrozby

SM
S

rychlá komunikace, nejlepší
nástroj krizové komunikace,

osobní odkomunikování
projektu starostou na webu

malé množství mobilních
telefonních čísel (164

kontaktů), na webu čás�
města je komunikace SMS

rozhlasu velmi zapadlá

nábor telefonních čísel,
možnost udělat formulář
na webu k poskytnu� tel.
čísla na viditelném místě
na webu, informace ve

zpravodaji, na sociálních
sí�ch a v newsle�eru o

této službě

nutnost propracovat
GDPR na nábor

kontaktů, v tuto chvíli
funguje nábor emailem

a po telefonu

6

Městská část Praha-Lysolaje Kompletní analýza stávající situace
v oblasti komunikace s veřejností



SWOT analýza – Print

PRINT
 

Silné stránky Slabé stránky Příležitos� Hrozby

LYS
OL
AJS
KÝ
ZP
RA
VO
DA
J

silný komunikační nástroj,
distribuce vydání do každé

domácnos�, dostačující
dvouměsíční periodicita,

umístění pdf verze ke stažení
na webu, napsáno lidskou
milou formou s láskou k

městské čás� Praha Lysolaje,
kvalitní fotografie, silná

podpora systému vzdělání a
policii

grafické provedení, malé
množství inzerce, chybějící

komunikace místních
podnikatelů

rozšíření obsahu i počtu stran,
potenciál získání peněz z

případné inzerce, podpora
místních podnikatelů

(odkomunikovat na webu
možnos� inzerce, to samé

inzertní kontakt ve zpravodaji),
eventů a celkově kultury města

rozšíření pracovní
kapacity

SWOT analýza – Outdoor

OUTDOOR

 Silné stránky Slabé stránky Příležitos� Hrozby

 

informační vitríny (2 kusy
zasklené, zamykatelné a 2

kusy otevřené rozmístěné po
MČ)

chybějící outdoorové
komunikační nástroje

 
současné elektronické

vitríny není možné
využívat pro rychlé

předání aktuálních a
naléhavých informací 

chybějící komunikační
nástroje pro seniory a

hendikepované a tělesně
pos�žené osoby 

modernizace obce

digitalizace úřadu 
pořízení nových

elektronických úředních
desek, které zvýší

informovanost obyvatel
 i návštěvníků obce za

nízkou realizační i
provozní cenu

desky zajis� viditelné
sdělení potřebných

informací, možné jak
venkovní, tak vnitřní

umístění

desky jsou ekologické a
využívají i

samodezinfekční
technologii

poničení, vandalismus
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SWOT analýza – Rozhlas 

ROZHLAS
 

Silné stránky Slabé stránky Příležitos� Hrozby
 vyhlašování informací v případě

krizových situací
zastaralý komunikační

nástroj

 
poničení, vandalismus

SWOT analýza – PR 

PR
 Silné stránky Slabé stránky Příležitos� Hrozby

 

šíření povědomí o čás� obce k
rozvinu� cestovního ruchu a k

celkovému rozvoji, zájem o rozvoj
města

forma komunikace a nízké
zacílení

prezentace příběhu, přírody,
prostředí, historie, kultury

 

SWOT analýza – komunikace infrastruktury a podpora podnikatelů a
cestovního ruchu (podpůrné projekty, programy) 

KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY

Silné stránky Slabé stránky Příležitos� Hrozby

veškeré informace se nacházejí na webu,
výborná prezentace a komunikace v rámci

školství

nepřehlednost a grafika webu,
vybavení zastávek veřejné dopravy,

neaktuální jízdní řády, absence
informací o případných potřebách a

očekávání seniorů, nedostatečná
informovanost o volných pracovních

místech, chybějící podmínky pro
placené/inzertní komunikační

nástroje pro podnikatele

nový web, zapojení
Lysolají do různých
projektů jako např.

Ukliďme Česko,
ochota zapojit se
do občanských

ak�vit
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 SWOT podrobný monitoring klíčových
komunikačních nástrojů

Vzhledem  k tomu,  že  na  webu  čás�  obce  není  zaveden  Google  analy�cs,  dokládáme  aspoň

monitoring vyhledávání webu a názvu čás� obce.

MONITORING VYHLEDÁVÁNÍ WEBU www.praha-lysolaje.cz

MONITORING WEBU Příloha č.1 - Zobrazení oblas� hledání klíčového slova "lysolaje" na mapě ČRV 

tabulce jsou zobrazeny zpětné odkazy. Tedy odkazy vložené na cizích stránkách, odkazující na web 

www.praha-lysolaje.cz, jak na hlavní stránku, tak na různé podstránky. 

Vysvětlivky ke sloupcům v tabulce:     

· "Referring page" (jméno a adresa cizího webu)

· "DR"(Domain Rai�ng - interní hodnocení domény webu, nejvyšší je 100)

· "UR" (URL Rai�ng-interní konkrétní URL adresy, nejvyšší je 100)

· "RD"  (Referring  Domains-kolik  jedinečných  odkazujících  domén  celkem  odkazuje  web

www.praha-lysolaje.cz)

· "Tra翿�c" (Provoz, Odhadovaný měsíční organický provoz z vyhledávání z odkazující stránky)

Graf znázorňuje porovnání počtu hledání pro daná klíčová slova, kde osa X znázorňuje datum a osa Y

počet. Například 12.12.2020 bylo klíčové slovo "praha lysolaje"(modré) hledáno 24x, a "lysolaje" 47x.
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Graf představuje počet hledání pro dané klíčové slovo, kde osa X znázorňuje datum a osa Y počet.

Například 17.4.2021 bylo klíčové slovo hledáno 47x.
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Zobrazení oblas� hledání klíčového slova "praha lysolaje" na mapě ČR.



Monitoring zmínek o městské části Praha – Lysolaje

h�ps://www.kudyznudy.cz/vyhledavani?text=praha%206%20-%20lysolaje

h�ps://www.vecerni-praha.cz/lysolaje-maji-vlastni-fotbalove-hriste-vzniklo-promenou-

zanedbaneho-brownfieldu-v-zelenou-zonu/

h�p://www.praha-priroda.cz/ovocne-sady-a-aleje/sady-a-aleje-dle-katastru/lysolaje/lysolajsky-sad-

housle/

h�p://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prirodni_parky/sarka_lysolaje_sknihou/

index.html

h�ps://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/650479/vysada-mistnich-i-jejich-

prespolnich-hostu-v-lysolajich-vznikla-obecni-sauna.html

h�ps://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mestske_cas�/lysolaje/index.html
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Zobrazení oblas� hledání klíčového slova "lysolaje" na mapě ČR



Sociální sítě Městská část Praha – Lysolaje

Ke komunikaci doporučujeme změnit úvodní obrázek, nahradit úvodní fotkou města či fotkou úřadu.

Profilová fotografie by chtěla graficky upravit, aby bylo logo vidět celé.

Na Facebooku chybí interakce v podobě dotazníků, hlasování a soutěží.

Doporučujeme využít na posty i informace z místního zpravodaje.
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HASIČI LYSOLAJE

· h�ps://www.facebook.com/hasici.lysolaje.9  

ZŠ LYSOLAJE 

· h�ps://www.facebook.com/pages/Z%C5%A1%20Lysolaje/201145866571604/  

· h�ps://www.facebook.com/Za�siLysolaje  

· h�ps://www.facebook.com/ca�cz  

· h�ps://www.facebook.com/petr.hlubucek.9  

· h�ps://www.facebook.com/Bronz-Ateli%C3%A9r-Lysolaje-294353071002897  

· h�ps://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%A1%20stud%C3%A1nka/  

245301313000900/

MOŽNOST SDÍLENÍ DO FACEBOOKOVÝCH SKUPIT

· h�ps://www.facebook.com/groups/505201126799976  

INSTAGRAM

· h�ps://www.instagram.com/sokol_lysolaje/  

· h�ps://www.instagram.com/za�si.lysolaje/  
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Posty, které jsou umístěné jsou přehledné a fotografie kvalitní.

Doporučujeme navázat spolupráci s dalšímu subjekty v obci, které mají facebookové stránky

a společně si sdílet obsah, jako jsou např.:



Oslovení zainteresovaných aktérů – zastupitelů, zaměstnanců a veřejnosti

Jak zaměstnanci, tak občané hodno� webové stránky jako zastaralé, jedná se pouze o textový web

s informacemi, není uživatelsky přívě�vý. Stávající webové stránky vyžadují zdlouhavou a náročnou

ob uhsl u  při  vytváření  jejich  obsahu.  Jsou  pomalé  v na ítč ání  a  nejsou  přívě�vé  pro  slabozraké  a

seniory.  Webové  stránky  neumožňují  rychle  vyhledávat  obsah,  není  zavedeno  plné  fulltextové

vyhledávání, které by umožnilo vyhledávat i  v přiložených dokumentech. Obyvatelé městské čás�

nezískají z webu aktuální informace o plánovaných akcích, např. na webu visí poslední pozvánka na

Drakiádu z 10/2020. Hodno� dobře umístění jízdních řádů busů, ale nejsou aktuální (2016). Neúplné

informace u komisí,  nejsou zde uvedeni jejich členové, pouze předsedové. Web je pro ně špatně

čitelný,  např.  Zveme  Vás:  Letní  kino.  Občany  by  zajímala  fotodokumentace  z a íkc  MČ,  ale  jsou

nejčerstvější jsou z 2 18.0  Pro návštěvníky města chybí na webu, jaké zajímavos� zde navš�vit, kde se

případně ubytovat a do jaké restaurace zavítat. Obyvatelé městské čás� by také ocenili informace o

volných pracovních místech/kariéře.

Kamenná  úřední  deska  je  umístěna  na  budově  úřadu.  Nevýhodou  je  umísťování  velkého  počtu

lis�nných  dokumentů  na  malé  ploše,  pro  pověřeného  úředníka  složitost  práce.  Občané  hodno�

nega�vně  nepřehlednost,  omezenou  doba  umístění  dokumentů,  nečitelnost  pro  osoby

s handi emcap .  Na  současném  webu je  i  elektronická  deska,  avšak  bez  jakýchkoliv  pokročilejších

funkcí. EÚD má omezenou kapacitu počtu zveřejňovaných dokumentů a zveřejněné dokumenty na

elektronické desce mají omezenou platnost – všechna usnesení rady i zastupitelstva jsou zároveň

v samostatném odkaze na webu MČ. Tato prezentace je vizuálně nepřehledná.

Dvouměsíčník  Lysolajský  zpravodaj referuje  o t m,o  co se  v MČ událo  za  minulé  2  měsíce a  také

informace o plánovaných akcích. Periodikum se dostane do každé domácnos� – obecní zpravodaj má

dlouhou tradici. Občané periodikum hodno� vesměs kladně.

Informační  vitríny  jsou  dobře  hodnocené  obyvateli  obce  pro  jejich  aktuálnost.  Plakáty  upoutají

pozornost  a  oceňují  je  hlavně  senioři,  nebo  lidé  na  procházkách  po  MČ.  Papírové letáky  nejsou

odolné vůči vlhku a laminování je finančně náročné. Byla by oceněna možnost instalace dokumentů

za každého počasí.  Proto by zaměstnanci ocenili zjednodušení práce, elektronizace a modernizace

města pomocí elektronických panelů, které by ušetřily čas, náklady spojené s �skem plakátů, letáků a

jejich vyvěšováním. Informace by byly podány obyvatelům v daleko rychlejším čase, protože panely

jsou ovladatelné 24 hod. denně a manipulace s nimi je velmi jednoduchá.

Hláš níe  rozhlasu  oceňují  hlavně �,  kteří  jsou  doma  a  je  to  pro  ně  tradiční  médium,  zejména

v krizových situacích. Občané vyžadují, aby se nehlásilo v době, kdy malé dě� odpoledne spí a v době

školního vyučování. Večerní hlášení není možné kvůli provozní době úřadu. V některých místech není

přenos zvuku kvalitní.

SMS kanál slouží j mž f ako oka itá in ormovanost a zdarma. Senioř  tu o službu využív á o.i t ají m l

E-mailový kanál umožní rychlé informování občanů. Občan nemusí denně sledovat web, aktuality

dostává přímo do své emailu. Senioři i tuto službu využívají málo.
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Zmapování cílových příjemců komunikace
a jaké komunikační nástroje používají

Všeobecný trend:

Dopady pro�pandemických opatření na mediální trh v uplynulém roce shrnujeme v přehledu, který

popisuje vývoj komunikačních nástrojů. 

Před rokem, 12. března 2020, vyhlásila Vláda ČR nouzový stav.  Mimořádná situace ovlivnila všechny

sféry našeho života a poznamenala také vývoj komunikace.

Čas strávený na českém internetu se v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 zvýšil  o téměř 20 %.
K nejvyšším nárůstům došlo v měsících říjen (+50 %), listopad (+46 %) a březen (+34 %). Nejdéle trávili
uživatelé čas na internetu v březnu.

Celkový čas strávený na internetu roste.

Zdroj:

h�ps://www.mediaguru.cz/clanky/2021/03/prehled-ceskeho-medialniho-trhu-v-roce-2020/
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Data MML přisuzují nejvyšší návštěvnost , následují ,  a . Připomínáme, Seznamu Facebook Google YouTube

že data  jsou sbírána deklaratorně (v prvním čtvrtle� dotazování online) a dotazují se i na zahraniční MML

webové stránky, které nejsou zapojeny do národního výzkumu návštěvnos� internetu . Ten NetMonitoru

se uskutečňuje tzv. hybridním přístupem, tedy měřením jak na straně měřeného serveru (site-centric), tak 

na straně internetového prohlížeče uživatele (user-centric).

Data MML rovněž ukázala, v případě  pandemie posílala postavení , který mediálního chování internetu

podle výzkumu označilo 77 % lidí za hlavní zdroj informací a 80 % uvedlo, že pokud potřebují informace, 

podívají se na internet.

Zdroj: 

h�ps://www.mediaguru.cz/clanky/2021/05/mml-facebook-google-i-youtube-zvysily-navstevnost/
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Vnímání občanů obcí

Odkud se dozvídáte novinky z Vaší obce? 

h�ps://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/obce-na-socialnich-si�ch/

Z tohoto výzkumu vyplývá, že hlavními nástroji obce by měl být kvalitní web a velmi obsáhle plněné 

sociální sítě. Tyto komunikační nástroje jsou nezbytnou součás� základní komunikace města. 

Pro tuto část jsou potřeba podrobné výsledky ze sčítání obyvatel 2021. Mapování by proběhlo dle věkové 

analýzy obyvatel. 

https://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/obce-na-socialnich-sitich/


Závěr – doporučení komunikačních kanálů
Komunikační  strategie  obsahuje  řadu  opatření,  případně  ak�vit,  na  které  lze  nahlížet  jako  na

inova�vní. Jedná se v tomto smyslu, jak o inovace technologické, tak o inovace v širším slova smyslu.

Inovací je v tomto smyslu jakákoliv ak�vita, činnost, rozhodnu� mimo běžně zavedené vzorce chování

a rozhodování. Úzce souvisí právě s inovací technologickou, která vyžaduje ochotu „inovovat“ své

znalos�  a  dovednos�,  aby  bylo  možné  nové  technologie  vůbec  zavádět  a  následně  také  řádně

využívat. Jistou inovaci ale představuje i samotná ochota a připravenost města ke změnám. Ochota

inovovat 

(získávat nové informace, využívat nové technologie, systema�cky se připravovat na budoucí výzvy)

představuje zásadní rozdíl mezi běžným a strategickým řízením města. Je potřeba nadále budovat

svou atrak�vitu pro obyvatele a  podnikatele  a být  zdatnou konkurencí  pro ostatní  městské čás�

Prahy a dobrým příkladem pro ostatní čás� Prahy stejné velikos�. 

V rámci inova�vního procesu komunikace města doporučujeme celkový redesign webu s  využi�m

současného obsahu a zavedení Google analy�cs. Web by pozvedla nová struktura obsahu, postavená

na historii městské čás� Praha – Lysolaje, kterou se může pyšnit. Nedílnou součás� webu by měla být

možnost  poskytnou  inzertní  plochy  podnikatelům  za  finanční  obnos,  který  by  měl  být  umístěn

v ceníku na webu. Zavedení nových inzertních kanálů na webu (bannerové plochy a články) by měla

sloužit jako podpora místním podnikatelům. Dalším přínosem bude nový inzertní zdroj příjmu pro

město.  Postavit  město jako firmu. Zavést sběr adres do newsle�eru na homepage webu. Udělat

kampaň na nábor emailových adres jak na webu, tak na Facebooku. Využít prodejní inzertní plochu i

v newsle�eru.
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Zdroj: h�ps://www.rozvojobci.cz/products/lze-ridit-obec-jako-firmu-/

Mladé  obyvatelstvo  představuje  klíčový  budoucí  potenciál  rozvoje  Lysolají.  Proto  nesmíme

v rámci  komunikace  zapomínat  i  na  sociální  sítě,  proto  doporučujeme  založení  instagramového

profilu.

Vhodným komunikačním kanálem města je i facebookový profil pana starosty Ing. Petra Hlubučka.

Doporučujeme občas nasdílet  jeho příspěvky na facebookový profil  města,  zvýší se �m i obsah a

informovanost. Zdůrazňujeme i možnost zavedení pravidelných online hovorů na Facebooku s  panem

starostou, které by také zvýšily návštěvnost sociálních sí� a podpořili informovanost obyvatel.

Doporučujeme využi� sil externistů na pomoc se sociálními sítěmi a newsle�erem. Vhodné by bylo i

nastavení sponzorovaných kampaní na sociálních sí�ch k náboru fanoušků i zvýšení zásahu příspěvků.



V komunikaci  a  informov  obyvatel  také  nesmíme  zapomínat  na  nejstarší  a  hendikepovanéanos�

občany.  e  pro tyto účely  nakoupit  elektronické úřední desky,  které zajis� komfortníDoporučuj me

komunikaci pro všechny.  Zpřístupní všechny potřebné inf h enn  7 ní vormace 24 od. d ě,  d  tý U řdnu. šet í

náklady na �sk plakátů a letáků a podpoří ekologii města. du  práci úředníkům, náklady naZjedno ší

přípravu a vyvěšování dokumentů. Podpoří též moderní aci města, podpoří cestovní ruch avizualiz

zpříjemní návštěvu turistům.

V komunikaci nesmíme opomíjet i rozvoj povědomí o městské čás� Praha Lysolaje u široké veřejnos�.

Tento přístup přispívá k rozvoji této městské čás� i cestovního ruchu. 

K této komunikaci doručujeme odprezentovat příběh názvu města a historii.

Dále doporučujeme se zaměřit na komunikaci, co v Lysolajích navš�vit.

Např.  Fuchsův  statek -  hospodářský  dvůr  Praze 6-Lysolajích v ulici  Starodvorská v  historické čás�

obce, chráněnou jako nemovitá kulturní památka České republiky. 

Více  také  propojit  komunikaci  s  Ústavem  experimentální  botaniky  AV  ČR,  který  se  zde  nachází.

Odprezentování,  proč  se  všude  na  webu  i  sociálních  sí�ch  nacházejí  kvě�ny.  Propojení  webů  i

sociálních sí�. 

Zdroj: 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | poznáváme svět rostlin (cas.cz)

Podpora či nabídnu� inzertního prostoru pro realitní kanceláře.

Velkým plusem Lysolají je výborná geografická poloha právě pro stavbu a rozvoj.

Zdroj:

www.luxent.cz

Zamyšlení nad novou vizualizací města. 

Vytvoření návrhu minimalis�ckého znaku s hlavou lišky a fontánou, který je v původním znaku
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Lysolajský tým zaměstnanců čítá poměrně málo lidí, u kterých je však vidět, že svoji práci odvádějí s 

láskou, vysokým pracovním nasazením a velkou zodpovědnos�. Věříme, že se své činnos� budou 

nadále věnovat se stejným nasazením, které budou moci ještě zefek�vnit za využi� výše uvedených 

inovací.

Zdroj:

h�ps://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/uvodni-strana

h�ps://businessworld.cz/it-strategie/vyuzivani-ict-ve-verejne-sprave-1-8943

h�ps://www.smart-jmk.cz/reference/chytra-mesta-i-obce-zacinaji-u-strategie/

h�ps://www.rozvojobci.cz/

h�ps://mmr.cz/cs/

h�ps://www.czso.cz/
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