
 

 

 



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA EKONOMICKÉ ŢURNALISTIKY 

 

 

 

 

Analýza volební kampaně hnutí Ostravak 

The analysis of the electoral campaign of Ostravak movement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:     Nikol Kupková 

Vedoucí bakalářské práce:  doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. 

 

 

Ostrava 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně 

a pouţila prameny uvedené v seznamu literatury a dalších zdrojů.  

 

 

Datum odevzdání bakalářské práce      Podpis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Mé poděkování za cenné rady, připomínky a vstřícnost patří doc. Ing. Lence 

Kauerové, CSc. Také ji děkuji za to, ţe se mě jako jediná z katedry marketingu 

ujala a pomohla mi dovést mou práci do zdárného konce. Váţím si toho.



 

 

Obsah 

1. ÚVOD ............................................................................................................. 8 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA POLITICKÉHO MARKETINGU ...................... 10 

2.1 Historie politického marketingu a jeho pojetí ........................................... 10 

2.2 Rozdíl mezi politickým a ekonomickým marketingem .............................. 12 

2.3 Politické kampaně ................................................................................... 13 

2.3.1. Marketingově orientovaná politická kampaň ..................................... 16 

2.4 Politická propagace a její techniky .......................................................... 19 

3. CHARAKTERISTIKA VOLEBNÍHO TRHU, ANALÝZA KAMPANĚ A 

VÝSLEDKŮ VOLEB ......................................................................................... 23 

3.1 Město Ostrava ......................................................................................... 23 

3.1.1. Historie Ostravy ................................................................................ 23 

3.1.2. Charakteristika Ostravy .................................................................... 24 

3.1.3. Ekonomická situace Ostravy ............................................................. 25 

3.1.4. Problémy Ostravy ............................................................................. 26 

3.1.5. SWOT analýza Ostravy .................................................................... 28 

3.1.6. Hodnocení celospolečenské situace v Ostravě podle průzkumů 

veřejného mínění .............................................................................. 30 

3.1.7. Vývoj volebních preferencí Ostravanů .............................................. 31 

3.2 Postoje veřejnosti před komunálními volbami v říjnu 2010 ...................... 32 

3.3 Hnutí Ostravak ........................................................................................ 34 

3.3.1. SWOT analýza hnutí Ostravak ......................................................... 35 

3.4 Předvolební kampaň hnutí Ostravak ....................................................... 36 

3.4.1. Časopis Ostravak ............................................................................. 37 

3.4.2. Shrnutí analýzy kampaně ................................................................. 39 

3.5 Výsledky voleb ........................................................................................ 40 

3.5.1. Výsledky voleb ve volebním obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ..... 41 



 

 

4. VYUŢITÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V MÉDIÍCH ......................................... 42 

4.1 Zpráva ..................................................................................................... 42 

4.2 Komentář ................................................................................................ 43 

4.3 Článek ..................................................................................................... 44 

4.4 Anketa ..................................................................................................... 46 

4.5 Rozhovor ................................................................................................ 47 

5. ZÁVĚR .......................................................................................................... 50 

6. SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ ............................. 51 

Seznam obrázků, tabulek a grafů ......................................................................... 54 

Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce ................................................... 55 

Seznam příloh ...................................................................................................... 56 

7. PŘÍLOHY ................................................... Chyba! Záloţka není definována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. ÚVOD 

Volby do zastupitelstev obcí se v rámci samostatné České republiky konají od 

roku 1994. Ty v říjnu roku 2010 byly tedy páté v pořadí.  

V Ostravě probíhají zvlášť volby do zastupitelstva celého města a do jednotlivých 

městských obvodů. Pro většinu stran jsou pochopitelně prioritou ty do 

zastupitelstva města, proto je jim dán v této práci větší prostor.  

Na ostravskou radnici tentokrát kandidovalo 18 politických uskupení a pět z nich 

(ČSSD, ODS, hnutí Ostravak, KSČM a TOP 09) se tam po volbách dostalo. 

Výsledky byly překvapující hned ve dvou bodech. Jednak od roku 1994 poprvé 

nezvítězila ODS, jednak se hnutí Ostravak dostalo na třetí místo, ačkoli bylo 

úplným nováčkem. 

Proč ODS volby prohrála, uţ rozebíralo mnoho médií a důvody jsou jasné. 

Zajímavější je otázka, jak se nově vzniklému hnutí podařilo dosáhnout tak dobrého 

výsledku. Bude lepší podotknout, ţe jako nová strana nemělo svou voličskou 

základnu, a muselo se proto spolehnout pouze na propagaci své politické nabídky. 

Cílem této práce je zjistit, jak funguje politický marketing a co dopomohlo hnutí 

Ostravak k takovému úspěchu (jaké prostředky či techniky). 

Nejdříve jsou nastíněna teoretická východiska politického marketingu, tzn. proč 

vznikl, jak se liší od ekonomického marketingu a jak se k němu dá přistupovat. 

Následuje popis politických kampaní, jejich druhů a technik propagace. Pouţitými 

metodami v této části jsou deskripce (popis) a srovnání názorů. 
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Třetí kapitola je věnována volebnímu trhu, tedy městu Ostrava a jejím obyvatelům, 

přičemţ vychází z různých průzkumů veřejného mínění. Dalšími body jsou analýza 

kampaně hnutí Ostravak a interpretace výsledků voleb. U charakteristiky Ostravy 

a hnutí Ostravak je vypracována SWOT analýza, která napomáhá odhalit skutečný 

stav, potřebné změny a případná rizika analyzovaných subjektů. Zde jsou pouţity 

tyto metody: analýza1, interpretace2 a syntéza3. 

V předposlední části je tato tématika rozebírána ve vybraných ţurnalistických 

textech, tzn. ve zprávě, komentáři, článku, anketě a polostandardizovaném 

rozhovoru4. 

Práce je zakončena celkovým shrnutím a zhodnocením řešené problematiky. 

Nechybí ani doporučení pro toto volební období a následující komunální volby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Metoda zkoumání sloţitějších skutečností rozkladem na jednodušší. 

2
 Výklad textu, myšlenky či jevu. 

3
 Spojování dvou nebo více částí do jednoho celku (systémový souhrn). 

4
 U polostrukturovaného rozhovoru jsou otázky vymyšleny předem a tazatel volí pořadí a 

formulační úpravy dle reakcí respondenta. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA POLITICKÉHO 

MARKETINGU 

 

2.1 Historie politického marketingu a jeho pojetí 

Politický marketing vychází ze snahy aplikovat metody a postupy klasického 

marketingu v politických organizacích. Proto se práce bude nejdříve krátce 

věnovat historii ekonomického marketingu a postupně přejde k tomu politickému. 

Marketing, tak jak jej známe dnes, vznikl jako důsledek průmyslové revoluce v 18. 

a 19. století. Vědecký pokrok a rozmach masových médií vyvolaly změnu 

ve filosofii uspokojování trhu. Tehdy začala etapa výrobně orientovaného 

marketingu, která trvala zhruba do dvacátých let 20. století. Šlo hlavně 

o informativní sdělení, jelikoţ poptávka převaţovala nad nabídkou, a tak nevznikal 

větší tlak na tvorbu propagace.  

Postupně se však s rozvojem jednotlivých odvětví začal sytit trh, coţ mělo 

za následek růst konkurence a postupný přechod k modelu marketingu 

orientovaného na prodej. Tím začal mohutný rozvoj reklamní komunikace. Z 

tohoto období pocházejí první vizionáři budoucích marketingových koncepcí, jako 

byl například americký průmyslník Henry Ford nebo Tomáš Baťa, který dokonce 

svou koncepcí vedení firmy přesáhl rámec své doby. Prvky, které zaváděl do 

praxe, jsou inspirací i podnikatelům ve 21. století.  

Po druhé světové válce odstartovala éra zákaznicky orientovaného marketingu. 

Filosofie firem se začala měnit a jejich cílem se nestal primárně prodej, ale 

samotný zákazník. Se zavedením nových médií (televizní vysílání) rostla 

informovanost o komerčních produktech a novinkách z celého světa.  

S příchodem asijských výrobků, které se, hlavně díky svým nízkým cenám, rychle 

staly velkou konkurencí zboţí z Evropy, začala tzv. diferenciace produktů – 

evropské podniky se musely zaměřit na kvalitu a image svých výrobků, aby se 

odlišili od konkurence a vytvořili jedinečnou nabídku. Společně s tím začali 

marketingoví specialisté vyuţívat segmentaci trhu – dříve masově vnímaný trh 
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rozdělili na menší segmenty, které vznikají podle společných potřeb zákazníků 

(věk, pohlaví, styl apod.). 

Komerční marketing byl postupem času také implementován do sféry činnosti 

veřejných institucí, jeţ prováděli určitý program sociálních, politických, kulturních, 

vědeckých, vzdělávacích, charitativních a jiných úkolů. Výsledkem bylo zavedení 

termínu non-profit marketing, tedy marketing neziskových organizací. 

S rostoucími potřebami společensko-politických organizací se začal rozvíjet 

i politický marketing, jehoţ základními cíli se staly komunikace a uspokojování 

potřeb subjektů politického trhu. 

Pohlíţet na politický trh jako na konkurenční prostředí, stejně jako v ekonomice, 

začal americký politolog Stanley Kelley. Ve své studii Professional Public 

Relations and Political Power v roce 1956 poprvé definoval termín politický 

marketing.  

Postupně se přidávaly další a další definice, ze kterých se vyvinuly dva hlavní 

přístupy. První vyuţívá celou koncepci marketingu ve volebním procesu a popisuje 

proces výměny, který provází veškerou politickou činnost. A druhý přístup klade 

důraz na zkoumání aktivit, které z politického marketingu vyplývají. 

Z prvního pojetí vychází např. britský politolog Dominic Wring: „Politická strana 

nebo kandidát vyuţívají průzkumu veřejného mínění a analýzy prostředí, aby 

vytvořili, nabídli a propagovali konkurenceschopnou nabídku, která podpoří jejich 

organizační cíle a zároveň uspokojí skupinu voličů výměnou za jejich voličskou 

podporu,“ uvedla Matušková (2010, str. 22). Svůj přístup aplikuje na vývoji 

politických kampaní, kdy rozlišuje mezi třemi základními stadii – obdobím masové 

propagandy, mediálními kampaněmi a obdobím politického marketingu. 

Představitelem druhého přístupu je americký politolog Bruce I. Newman, který 

politický marketing vnímá jako systematické aplikování, rozvíjení a realizaci 

strategicky připravené kampaně.  

Britský politolog Darren G. Lilleker ve své definici zahrnul oba zmíněné přístupy: 

„Politický marketing vyuţívá marketingových konceptů, filozofie a metod nejenom 
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při organizování kampaní, ale i ve vnitrostátních vztazích a při formulování 

stranických politik. Zároveň je moţné ho vnímat jako reakci na jedné straně 

na vzestup politického konzumerismu a na druhé straně kolapsu příslušnosti 

k politickým stranám, a to jak v západních, tak i v nových demokraciích,“ ve své 

publikaci poznamenala Matušková (2010, str. 24). 

2.2 Rozdíl mezi politickým a ekonomickým marketingem 

Na počátku vývoje politického marketingu docházelo k pokusům aplikovat všechny 

nástroje marketingu, které pouţívají ekonomické subjekty, v politickém trhu. 

Strany dokonce zaměstnávaly stejné poradenské a reklamní agentury jako 

obchodní firmy. Toto přímé zavádění marketingových technik do politické soutěţe 

vedlo, kvůli většímu mnoţství peněz do nich vkládaných, ke sniţování jejich 

účinnosti. Bylo tak zapotřebí marketing politické soutěţe osamostatnit. Kaţdý trh 

je totiţ specifický a vyţaduje uţití odlišných procedur a způsobů jednání.  

Politika je oblast aktivity, ve které významnou roli hrají hodnoty, principy a postoje. 

Jedinečný charakter politického trhu a jiná podoba nabídky, neţ jaká je 

v ekonomice, si vynucují pouţívání nástrojů a metod, které umoţňují prosazování 

ideologických poţadavků a politických hodnot a které zároveň vytvoří nabídku 

snaţící se vyhovět předpokládaným potřebám občanů. V politickém marketingu 

proto nejde o prodej jako takový, ale o vytváření dlouhodobého a vzájemně 

prospěšného vztahu mezi politikem a voličem. 

Tab. 2.1 Prvky ekonomického a politického marketingu 

EKONOMICKÝ MARKETING POLITICKÝ MARKETING 

Produkt Veřejné osoby (politici), skupiny, 
politické projekty, ideje 

Cena Společná podpora 

Propagace Propagační a prezentační techniky 

Distribuce Schopnost proniknout k občanovi 
prostřednictvím politické kampaně 

Zdroj: W. Jablonski (2006, str. 13) 
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Jak můţeme vidět i v tabulce (Tab. 2.1), mezi činností politických stran a 

ekonomických jednotek je řada rozdílů. Další můţeme najít v cílech jejich 

působení – politické štáby, například volební, vznikají za konkrétním účelem, 

v tomto případě připravit a realizovat politickou kampaň. Prioritním cílem podniků 

je však permanentní činnost. V neposlední řadě mají rozdílné financování – v 

rámci politického marketingu hraje nejvýznamnější roli shánění peněz a získávání 

sponzorů, avšak ekonomické jednotky si marketing musí hradit především 

z vlastních zdrojů. 

2.3 Politické kampaně 

Politický marketing se mimo jiné zabývá volebními kampaněmi. Ty se dají dělit 

podle charakteru na pozitivní a negativní. Pozitivní kampaň se snaţí zvýšit 

podporu strany nebo kandidáta. Naopak negativní má za cíl poškodit konkurenční 

strany či kandidáty, zabránit jejich úspěchu. Můţeme se také setkat s označením 

permanentní kampaň. Tvůrce tohoto pojmu, Sidney Blumenthal, tento jev nazval 

„novou politickou ideologií naší doby, která podmiňuje vládu“, viz Šaradín (2007). 

Strany se snaţí zvýšit či udrţet popularitu jejich reprezentantů, aby byly zvoleny i 

v příštích volbách, a zároveň usilovat o veřejný souhlas, aby mohly bez problémů 

vládnout. 

Přístupů, které se snaţí charakterizovat strany podle jejich pojetí politických 

kampaní, je mnoho. Jedním z nich je koncept americké politoloţky Pippy Norris, 

který je zaloţen na vývoji kampaní a vychází ze tří kategorií: premoderní, moderní 

a postmoderní (viz Tab. 2.2).  

Premoderní kampaň je spojena s koncem 19. století, kdy se rozšiřovalo volební 

právo a začaly vznikat masové politické strany. Tyto strany své kampaně, které 

byly postaveny výlučně na jejich programu, zaloţily na přímé komunikaci mezi 

voliči a kandidáty především na lokální úrovni. Prováděly je samostatně 

a pouţívali převáţně stranický tisk (programy, broţury, letáky), volební mítinky, 

různé společenské akce či rozhovory s voliči.  
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Začátkem 50. let 20. století bylo zahájeno velkoplošné televizní vysílání a měnilo 

se chování voličů (mj. rostla jejich vzdělanost). Tím se oslabila role místních 

organizací a došlo k centralizaci činností politických subjektů. Nastal přechod 

k moderním kampaním. Hlavním nástrojem komunikace se stalo televizní vysílání, 

které vytlačilo tisk. Strany začaly vést permanentní kampaně a vyuţívat 

profesionálních sluţeb z oblasti marketingu a komunikací, coţ vedlo k jejich 

profesionalizaci.  

S vývojem nových mediálních a komunikačních nástrojů, jako jsou internet a 

digitální média, v 90. letech 20. stol. začala zatím poslední fáze vývoje kampaní – 

postmoderní kampaně. Vazby mezi stranami a voliči jsou minimální a sama 

volební aktivita občanů klesá. Politické strany vedou za pomoci profesionálních 

agentur a poradců a také průzkumů veřejného mínění permanentní kampaně, ve 

kterých vyuţívají všech dostupných marketingových nástrojů. Veškerou pozornost 

koncentrují na předpokládané potřeby voličů. Pomáhají jim v tom důkladné 

analýzy elektorátu a jeho cílových skupin, podle kterých pak strany přizpůsobují 

svou politickou nabídku. 
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 Tab. 2.2 Porovnání jednotlivých typů kampaní 

 Premoderní 
(pol. 19. stol. – 

1950) 

Moderní 
(1960–1980) 

Postmoderní 
(1990– ) 

Organizace 
kampaní 

Lokální a 
decentralizovaná 
Straničtí 
dobrovolníci 

Národně 
koordinovaná a 
profesionalizovaná 

Národně 
koordinovaná 
ale částečně 
decentralizovaná 

Příprava Krátkodobá, ad 
hoc 

Dlouhá kampaň Permanentní 
kampaň 

Centrální 
koordinace 

Lídři stran Centrální vedení 
strany, více 
specializovaných 
poradců 

Speciální 
stranické útvary 
pro volební 
kampaň a více 
profesionálních 
poradců 

Zpětná vazba Lokální agitace a 
mítinky strany 

Příleţitostné 
průzkumy veřejného 
mínění 

Pravidelné 
průzkumy 
veřejného 
mínění, zájmové 
skupiny a 
interaktivní 
webové stránky 

Komunikační 
prostředky 

Stranický 
tisk, lokální 
plakáty a 
pamflety, 
rozhlasové 
vysílání 

Televizní vysílání v 
hlavních večerních 
zprávách, direct mail 

Uţší televizní 
vysílání, přímé a 
zprostředkované 
webové 
stránky, email, 
skupinová 
diskusní on-line 
fóra 

Události 
kampaní 

Lokální mítinky 
pro veřejnost, 
předvolební turné 
lídrů 

Zpravodajský 
management, 
kaţdodenní tiskové 
konference 

Rozšíření 
zpravodajského 
managementu 
na kaţdodenní 
politiku a vládu 

Náklady Nízký rozpočet Průměrný Vyšší náklady 
za profesionální 
konzultanty 

Elektorát Stabilní sociální a 
stranická 
příslušnost 

Uvolnění sociálních 
a stranických vazeb 
voličů 

Uvolnění 
sociálních a 
stranických 
vazeb voličů 

 Zdroj: Bradová, E. (2005, str. 57) 
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Podobně jako Pippa Norris popisuje kampaně i Robert Wiszniowski. Premoderní 

označil jako stranicky orientované, jelikoţ byly silně regulovány stranickým 

aparátem. Moderní podle něj odpovídají kampaním orientovaným na kandidáta, 

které jiţ mohli ovlivňovat sami politici (kandidáti). A třetí kategorií jsou kampaně 

orientované na voliče (postmoderní). Ty se soustřeďují na prezentování politické 

nabídky občanům. 

Dalším odborníkem zkoumajícím volební kampaně je jiţ zmíněný Bruce I. 

Newman, který ve svém konceptu odlišuje politickou a marketingovou kampaň 

jako provázané avšak samostatné části. Politická kampaň zahrnuje veškerá 

politická jednání, připravuje vnitrostranické nominace a kandidátské listiny 

a vrcholí volbami. Marketingová kampaň je sloţena ze tří základních fází, které 

jsou klíčové pro přípravu politické nabídky: segmentaci volebního trhu, umístění 

kandidáta nebo politické strany a implementaci strategie.  

2.3.1. Marketingově orientovaná politická kampaň 

Marketingová činnost začíná rozpoznáním společenských očekávání (poptávky), 

podle kterých se zformuluje politická nabídka, která se následně propaguje. 

Politická nabídka představuje veřejně činné osoby (politiky), skupiny a politické 

projekty (např. politické programy).  

Podstatnou roli hraje image politika, kterou vytváří komplexní obraz osoby politika 

(fyzické rysy, temperament, znalosti). Ten je často konstruovaný pro potřeby 

kampaně na základě veřejného mínění, proto neodráţí samotnou osobnost 

daného člověka. Není tedy důleţité to, jaký politik doopravdy je, ale to, jak ho 

společnost vnímá. 

Volební programy strany odráţí její dlouhodobé koncepce a vize a také konkrétní 

problémy daného území či obyvatel. Obsah programů slouţí k odlišení nabídky 

od nabídek konkurentů. 

V současné době v politické soutěţi vítězí ty subjekty, které účinněji aplikují 

postupy zaloţené na marketingové strategii, aby tím dosáhly základních cílů. Tyto 

cíle konkretizují politickou nabídku, která je následně představena na trhu. 
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Velkou výhodou je také lepší znalost hospodářského a sociálního prostředí 

a umění přesněji určit diagnózu politické situace, tzn. předvídat další vývoj 

a všímat si moţností, které konkurenti opomenuli. Marketingový přístup 

ke kampani je zaloţen na analýze a hodnocení strategií subjektů politické soutěţe, 

které jsou prezentovány na trhu, kde se střetávají politické nabídky. Mechanismy 

politického trhu z velké části určují způsoby fungování subjektů v politické 

kampani, tzn. segmentaci trhu, umístění kandidáta nebo strany a implementaci 

(vytvoření a aplikaci) politické strategie. Všechny tyto činnosti jsou vzájemně 

propojené.5 

Segmentace trhu je v podstatě identifikace přání a potřeb voličů, podle kterých 

jsou rozděleni do skupin. Bez ní a následného cílení na nejvíce atraktivní 

segmenty je těţké vést úspěšnou kampaň. Voliči jsou rozdělováni podle řady 

kritérií, např. demografických (věk, pohlaví, velikost rodiny), etnografických 

(náboţenství, rasa), geografických (velikost, charakter oblasti) atd. Politické strany 

si však mohou určit i vlastní kritéria (prvovoliči, ţeny v domácnosti, pravicově 

orientovaní lidé ve věku 30 aţ 40 let apod.), u kterých vycházejí z předchozích 

voleb a dlouhodobého zkoumání struktury jejich voličské základny. Ovšem 

podmínkou je, ţe segment musí být měřitelný (musí umoţňovat dostatečné 

mnoţství informací), dostatečně velký (aby byl důvod aplikovat na něj 

marketingový program), dostupný (aby uplatnění marketingových nástrojů bylo 

efektivní), vnitřně homogenní a vně heterogenní. Kromě toho se v rámci 

jednotlivých politických stran dají občané rozdělit také na voliče, potencionální 

voliče a nevoliče. Následující tabulka (Tab. 2.3) znázorňuje různé moţnosti, které 

mají politické strany u těchto tří skupin. 

 

 

 

 

                                            
5
 viz Jablonski (2006) 



18 

 

Tab. 2.3 Moţný způsob, jak zvýšit stranickou podporu 

 VOLIČ POTENCIONÁLNÍ 
VOLIČ 

NEVOLIČ 

Jasná podpora 
politické strany 

Voliče je nutné 
průběţně 
podporovat a 
posléze zapojit do 
kampaně 

Nejzajímavější 
segment, hlavním 
cílem je voliče 
přimět, aby stranu 
volili 

Moţné 
motivovat, nízká 
priorita 

Moţná podpora 
politické strany 

Komunikace hlavní 
„message“ a 
přesvědčování 

Druhořadý důraz 
na přesvědčování 

Ţádné aktivity 

Ţádná podpora 
politické strany 

Moţná komunikace, 
nízká priorita 

Ţádné aktivity Ţádné aktivity 

Zdroj: Matušková, A. (2010, str. 55) 

 

Segmentace můţe napomáhat přesně cílit a označit distribuční kanály 

pro prezentování politické nabídky a také efektivně rozdělovat finanční prostředky 

a lidské zdroje v kampani. Další výhodou je, ţe pro kaţdou skupinu můţe strana 

vybrat a připravit vhodné kandidáty. 

Následujícím procesem je umístění kandidáta a (nebo) politické strany. Nejdříve je 

zapotřebí zhodnotit silné a slabé stránky jak vlastních, tak i konkurenčních 

kandidátů. Subjekt je díky tomu umístěn do výhodné pozice, coţ pomáhá 

orientovat nabídku na přesně určené skupiny (segmenty) voličů. V této fázi se tak 

podle poţadavků elektorátu formuje jiţ zmíněná image kandidáta. Dalším klíčem 

k úspěšné kampani je srozumitelnost politických úmyslů a volebního programu. 

Tohle všechno vede k vytvoření atraktivního obrazu, který odpovídá očekáváním 

voličů z programového i personálního hlediska. 

Na tento proces navazuje vytvoření a aplikace politické strategie, coţ je konečná 

fáze politické nabídky. Bruce Newman v ní pouţívá marketingový termín 4P 

(výrobek, propagace, distribuce, cena). Produkt je zde představován politickou 

nabídkou, propagace je nejviditelnější částí kampaně a lze do ní zařadit 

i politickou reklamu a distribuce je způsob, jakým je politický produkt nabízen (skrz 

které distribuční kanály). Určit cenu politické nabídky je sloţité a různí autoři se 

v tomto odlišují. Symbolicky je moţné vnímat volební hlasy jako formu platby, 
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s cenou by tak souviselo volební chování nebo míra prostředků investovaných 

do kampaní.6  

Při implementaci politické strategie se dá také poznat, na kolik je strana ochotna 

se přizpůsobovat voličům a upozadit svou původní ideologii. S narůstající tendencí 

uspokojovat potřeby elektorátu, se totiţ zvyšuje flexibilita strany a dochází 

k většímu potlačování ideologie a propagandistického stylu. 

2.4 Politická propagace a její techniky 

Moderní politický marketing v současnosti stojí, spíše neţ na vytvoření kvalitního 

produktu, na jeho efektivní propagaci. Propagační činnosti jsou povaţovány 

za způsob prezentace subjektů a umoţňují komunikaci politických stran s voliči.  

Aby politické strany zvýšily své šance na dosaţení zamýšleného cíle, musejí se 

přizpůsobovat novým technikám, pravidlům a zákonům současné politické 

soutěţe.  Velmi často tak disponují rozvětvenou strukturou marketingového 

působení – komunikují s voliči pomocí svých stálých zaměstnanců, 

prostřednictvím dodavatelů (najatých profesionálů) a také za podpory 

dobrovolníků. Tento proces je označován jako promotion mix a skládá se z pěti 

základních technik: reklamy, přímého marketingu, propagace prodeje, public 

relations a osobního prodeje (viz Tab. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 viz Matušková (2010) 
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Tab. 2.4 Techniky politické propagace 

Reklama 

Vizuální: 

1. denní tisk a stranické časopisy, broţury a bulletiny; 
2. letáky, plakáty, billboardy; 
3. mobilní reklama na dopravních prostředcích; 
4. vlajky a transparenty. 
 
Audiovizuální: 

1. televizní vysílání; 
2. VHS filmy. 
 
Audio: 

1. rozhlasové vysílání 
 
Interaktivní: 

1. internet; 
2. DVD filmy. 

Přímý marketing 
Katalog profilů politických kandidátů 
Dopisy voličům: tradiční a elektronická pošta 
Aktivní internetové stránky kandidátů, politických stran 

Propagace prodeje 
Dárky (reklamní předměty) 
Lidové slavnosti, koncerty (například rockové) za účasti 
politiků 

Public relations 

Informace pro tisk (například tiskové konference) 
Projevy 
Politické informace 
Dobročinné akce (například aukce) 
Sponzorství 
Publikace (například biografie, paměti politiků) 
Zprávy ze setkání v terénu 
Identifikační prostředky (například stálé atributy) 
Stranické časopisy 
Akce (například besedy, zahájení různých akcí) 

Osobní prodej 

Setkání s kandidátem 
Činnosti směřující k povzbuzení voliče (například přímý 
rozhovor) 
Lidové slavnosti, koncerty (například rockové) za účasti 
politiků 
Mítinky, sjezdy, konference 

Zdroj: W. Jablonski (2006, str. 125) 
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Reklama můţe mít podobu vizuální, audiovizuální, audio nebo interaktivní. 

V samotné vizuální identitě strany (loga, grafické symboly, slogany) se vyuţívají 

adekvátně zvolené barvy, typografie, kompozice, symboly a jejich kombinace, 

přičemţ všechny tyto prvky je třeba důkladně vybírat tak, aby ve voličích vzbudily 

ty správné emoce. Do vizuální reklamy se řadí denní tisk, stranické časopisy, 

mobilní reklama na dopravních prostředcích, letáky, billboardy, plakáty, 

transparenty či vlajky. Audiovizuální reklama je nejvýznamnější formou sdělení, 

jelikoţ je vnímána receptory zraku a sluchu současně. Zahrnuje televizní vysílání, 

kino a video (VHS) filmy. Audioreklama (reklama v rozhlase) má od vzniku 

televizního vysílání spíše doplňující, avšak stále dost důleţitou, funkci v průběhu 

volební kampaně. Z hlediska marketingových pravidel je totiţ podstatné, ţe sám 

zvuk zbavený obrazu představuje silný nástroj persvaze – za vhodného pouţití 

hudby, hlasů známých osob či působením na emoce. Od 90. let 20. století je 

součástí politického marketingu také interaktivní reklama, která je prezentována 

skrz DVD filmy a internet (v současnosti hrají velkou roli sociální sítě). 

Přímý marketing se snaţí politickou nabídku uskutečňovat bez vyuţívání 

zprostředkovatelů a formuje přímý kontakt mezi stranou, politikem a voličem. 

Představují jej katalogy profilů politických kandidátů, dopisy a e-maily voličům 

a internetové stránky kandidátů a politických stran. 

Ke stimulování rychlých volebních rozhodnutí potencionálního elektorátu slouţí 

propagace prodeje, která má k dispozici řadu krátkodobých nástrojů, např. dárky či 

koncerty, k přitáhnutí nových voličů a odměnění těch loajálních. Je třeba 

poznamenat, ţe propagace prodeje má pouze krátkodobý efekt, nelze jím zaručit 

trvalý voličský růst. 

Public relations slouţí k vytváření reputace organizace a mají velký vliv 

na utváření vědomí a preferencí na voličském trhu. Díky nim strana vzbuzuje 

zájem a buduje nebo znovu získává dobré jméno a pozici na trhu ve chvíli, kdy 

voličům předkládá svou filozofii. Kromě toho slouţí také jako obrana proti útokům 

konkurence. Realizují se skrz projevy, dobročinné akce, stranické časopisy, 

sponzorství, tiskové konference atp. 
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Při formování preferencí a názoru voličů a také při zahájení volební kampaně je 

nejefektivnější technikou osobní prodej. Patří sem hlavně přímá setkání s voliči 

v rámci mítinků, sjezdů a kongresů. Výhodou je vzájemná interakce mezi politikem 

a voličem – politik má příleţitost s voliči hovořit a ovlivnit tak jejich názor, někdy 

můţe dojít i k vytvoření aţ přátelského vztahu. 
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3. CHARAKTERISTIKA VOLEBNÍHO TRHU, ANALÝZA 

KAMPANĚ A VÝSLEDKŮ VOLEB 

 

3.1 Město Ostrava 

Jelikoţ hnutí Ostravak kandidovalo ve volbách do zastupitelstev obcí, Ostrava byla 

pro něj lokálním volebním trhem. Proto se práce v této části bude zabývat 

charakteristikou města a jeho obyvatel. 

3.1.1. Historie Ostravy 

Dnešní Moravské Ostravě, jejíţ název je poprvé uveden v závěti olomouckého 

biskupa Bruna ze Schauenburku v roce 1267, byl statut města udělen před rokem 

1279. K nejstarším ostravským vsím patří Polská (dnes Slezská) Ostrava, která je 

zmíněna v jednom z dokumentů papeţe Řehoře IX. jiţ v roce 1229. 

V roce 1763 bylo v údolí Burňa v Polské Ostravě poprvé objeveno uhlí. Jeho 

výskyt o čtyři roky později potvrdil báňský odborník Jan Jakub Lutz. S pravidelnou 

těţbou však začal majitel panství František Josef hrabě Wilczek aţ v roce 1787. 

Prudký růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 zaloţení ţelezáren ve vsi 

Vítkovice olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským. Ostrava se 

ve druhé polovině 19. století stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových 

středisek rakousko-uherské monarchie. 

K 1. lednu roku 1924 byla vytvořena tzv. Velká Ostrava, která přinesla sloučení 

sedmi moravských obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, 

Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou). 

Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo 

orientovalo na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těţkého průmyslu. Jeho 

centrem se stala Ostrava, v té době nazývána „černá Ostrava“ nebo také „ocelové 

srdce republiky“. V roce 1949 se začal stavět rozsáhlý průmyslový komplex Nová 

huť v Ostravě-Kunčicích. Masivní podpora těţkého průmyslu znamenala příliv 

nových pracovních sil do Ostravy a okolí.  
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Po výrazných politických a hospodářských změnách po roce 1989 se Ostrava 

stala statutárním městem v čele s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem. 

V důsledku restrukturalizace průmyslu byla razantním způsobem utlumena důlní 

činnost. 30. června roku 1994 byly ukončeny více neţ dvě století trvající dějiny 

aktivního důlního podnikání v Ostravě. Od té doby se město snaţí odstranit onu 

„černou“ nálepku, kterou jí okolí stále dává.  

Vítkovické vysoké pece, které tvoří výraznou městskou dominantu, vyhasly v roce 

1998. Ve Vítkovicích se začali orientovat na strojírenskou výrobu a ocelářství 

na území města se soustředilo do Nové huti (dnes ArcelorMittal).  

Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním městem nově vzniklého Ostravského, 

dnes Moravskoslezského kraje. 

3.1.2. Charakteristika Ostravy 

Ostrava je statutární a krajské město a rozlohou (214 km2) i počtem obyvatel (přes 

310 tisíc) je třetím největším městem České republiky.  

Město tvoří 23 městských obvodů: Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka,

Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, 

Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará 

Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice (viz Obr.3.1). 
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Obr. 3.1 Městské obvody Ostravy   

 

Zdroj: oficiální webové stránky Ostravy  

 

Národnostní struktura obyvatel Ostravy je srovnatelná s jinými městy 

a celorepublikovým průměrem. Relativní podíl cizinců v Ostravě představuje 2,6 % 

celkové populace. Nejpočetnější skupinou cizích státních příslušníků v Ostravě 

jsou Vietnamci a občané Slovenské republiky, následují Ukrajinci, Poláci 

a Rusové. 

Z hlediska věkové struktury obyvatel je v Ostravě 14 % lidí v předproduktivním 

věku (do 14 let), 70,5 % v produktivním věku (15-64 let) a 15,5 % v 

poproduktivním věku (65 a více let). 

3.1.3. Ekonomická situace Ostravy 

V minulosti byla Ostrava na pokraji zájmu investorů a developerů. Nyní se situace 

obrací a ve městě se objevují projekty v oblastech IT, strojírenství, 

automobilového průmyslu apod. Vznikají kancelářské projekty nejvyššího 
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standardu (kategorie A), rezidenční projekty, začínají se připravovat logistická 

centra. Příliv investic je zde zřetelný uţ nyní a v příštích letech bude ještě stoupat. 

Od roku 2004 narůstá také počet podnikatelských subjektů ve městě. Kladný trend 

je způsoben především výrazným zvyšováním počtu právnických osob. V Ostravě 

mají v podnikání význam nejen tradiční, zavedené podnikatelské lokality 

a podniky, ale také nově vzniklé technologické parky a průmyslové zóny. 

Míra nezaměstnanosti v Ostravě stále patří mezi nejvyšší v kraji i ČR. Nyní se 

pohybuje okolo 12 %7 a dlouhodobě je vyšší neţ průměrná míra nezaměstnanosti 

celé republiky, která je v současnosti 9,2 %4. Dlouhodobá nezaměstnanost patří 

mezi nejvýznamnější problémy města.  

3.1.4. Problémy Ostravy 

Jeden z hlavních problémů města je jeho špatná image. Ostravu nelze vzhledem 

k přetrvávající pověsti průmyslového města povaţovat za významné turistické 

centrum srovnatelné s Prahou nebo např. s Českým Krumlovem. Ostravsko je dle 

průzkumů agentury STEM/MARK a.s., který byl zpracováván v roce 2004, stále 

vnímáno jako území s ekologicky poškozenou krajinou a sociálními problémy. 

Oslovení respondenti v průzkumu, kde byly sledovány asociace s turistickými 

regiony, uvedli, ţe Ostravsko stále spojují s doly, smogem a znečištěným 

prostředím. Tuto negativní image, která je svázána s minulostí, se v průběhu 21. 

století město snaţí zlepšovat prostřednictvím investic do cestovního ruchu 

a propagace města. Především díky těmto aktivitám lze vnímat postupné 

zlepšování celkového dojmu na veřejnost. 

Na rozdíl od velkých historických měst Čech a Moravy se však Ostrava můţe 

pyšnit významnými technickými památkami zachycující specifický vývoj města. 

Koncentrace technických památek na území Ostravy a v nejbliţším okolí města 

nemá v celé ČR ani EU konkurenci. Z uváděných 39 technických kulturních 

památek je 20 umístěno v centru města. Toto dědictví tvoří významný potenciál 

                                            
7
 viz oficiální webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí 
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pro rozvoj cestovního ruchu, jehoţ vyuţití můţe v budoucnosti přispět k rozvoji 

podnikání a vzniku nových pracovních míst především v terciárním sektoru. 

Nízká míra terciárního sektoru v minulých letech má dnes za následek 

nedostatečně vyuţité městské centrum. Počet pracujících v nevýrobním sektoru 

se sice od roku 1989 postupně díky restrukturalizaci průmyslu zlepšuje, oţivení 

centra města však vyţaduje realizaci rozsáhlých rozvojových projektů, které 

vyţadují vysoké investiční náklady. 

Dalším velkým problémem Ostravy je znečištěné ovzduší. Přestoţe se situace 

v posledních letech výrazně zlepšila a celkové emise hlavních znečišťujících látek 

jsou v zásadě stabilizované, stále ještě v případě SO2 (oxidu siřičitého) a NOx 

(oxidy dusíku) výrazně převyšují průměr EU-158. Mezi hlavní důvody patří 

průmyslové podniky na území Ostravska, jako např. ArcelorMittal Ostrava, OKD, 

Evraz Vítkovice Steel, Energetika Vítkovice, Vítkovice Machinery Group, ale také 

Třinecké ţelezárny či průmyslové podniky na polské straně. Dalšími příčinami jsou 

lokální vytápění a přetíţení stávajících silnic v kombinaci s rostoucí osobní 

automobilovou dopravou.  

Pro období zhoršujících se rozptylových podmínek je vyhlašován signál 

upozornění na moţnost výskytu smogové situace. V případě, ţe se kvalita ovzduší 

nadále zhoršuje a předpověď rozptylových podmínek není pozitivní, je vyhlášen 

signál regulace a smogová situace. Vyhlášení signálu upozornění na možnost 

výskytu smogové situace nastává za zhoršených rozptylových podmínek, na 

Ostravsku se týká parametru prašného aerosolu (polétavý prach). I přes to, ţe 

není vyhlášen signál regulace, jsou vyzývány významné průmyslové a energetické 

zdroje, aby samy veřejně deklarovaly, jaká opatření učiní pro sníţení 

vypouštěných znečišťujících látek. Zároveň jsou vyzýváni občané, aby v dotčené 

oblasti minimalizovali mnoţství vypouštěných škodlivin do ovzduší, a rovněţ řidiči 

k omezení pouţívání automobilů. Jsou doporučeny rady pro chování občanů v 

době smogu. Signál regulace a smogová situace jsou vyhlášeny v době výrazného 

zhoršení kvality ovzduší. Provozovatelé významných průmyslových a 

energetických zdrojů jsou povinni regulovat své zdroje podle schválených 

                                            
8
 EU-15 je termín označující státy, které byly členy Evropské unie před rokem 2004. 
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regulačních řádů. Zároveň je v takovém případě zavedena bezplatná přeprava 

osob v městské hromadné dopravě.9 

V souvislosti s nárůstem dopravy a se změnou ţivotního stylu se významným 

problémem ţivotního prostředí stává nejen kvalita ovzduší, ale také rostoucí hluk. I 

kdyţ se postupně budují technická protihluková opatření, je i nadále vysoký počet 

obyvatel vystaven nadměrnému hluku. 

Dalšími problémy jsou např. narůstající počet trestných činů, vysoký počet osob 

s max. základním vzděláním a špatný stav veřejné zeleně. 

3.1.5. SWOT analýza Ostravy 

Pojem SWOT je sloţenina ze čtyř anglických slov: strenghts (silné stránky), 

weaknesses (slabé stránky), opportunities (příleţitosti) a threats (hrozby). Je to 

strategický typ analýzy vypovídající o stavu podniku či organizace z hlediska 

těchto čtyř úhlů. Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na interní 

prostředí (vnitřní faktory) a analýza příleţitostí a hrozeb na externí prostředí firmy 

(vnější faktory). Tato metoda je vyuţívána především v marketingu, ale pouţívá se 

také při tvorbě politik. 

Následující SWOT analýza (Tab. 3.1) znázorňuje, jaké jsou příleţitosti, hrozby, 

silné a slabé stránky Ostravy. Z těchto poznatků vychází většina programů 

kandidujících politických stran. 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 oficiální stránky města Ostravy 
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Tab. 3.1 SWOT analýza Ostravy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Výhodná geografická poloha 

 Dostatek vnitřních územních rezerv pro 
rozvoj zastavění města bez nutnosti 
překročení jeho hranic 

 Existence rozvojové zóny Nová Karolina 

 Kvalitní síť MHD 

 Dostatečná síť fungujících veřejných i 
soukromých škol 

 Silný potenciál vysokého školství, vědy 
a výzkumu 

 Sniţující se míra nezaměstnanosti 

 Rostoucí počet volných pracovních míst 

 Ekonomické a obchodní centrum 
regionu 

 Specifické atraktivity města  

 Silná pozice města v kulturním vyuţití 

 Místo významných sportovních a 
kulturních akcí 

 Dobrá dostupnost zdravotní péče 

 Dostatečný počet bytů 

 Dostatek informací o emisích zdrojů 
znečišťování 

 Silný rozpočet jako jeden z hlavních 
nástrojů pro rozvoj města 

 Silná finanční pozice města 

 Rostoucí mnoţství tříděného odpadu 

 Úbytek obyvatel 

 Vysoké procento obyvatel pouze se 
základním vzděláním 

 Slabý výraz centra města 

 Ostrava není sídlem ţádné významné 
instituce 

 Nedostatek parkovacích ploch 

 Vysoká míra nezaměstnanosti 

 Vysoký podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných mezi uchazeči o 
zaměstnání 

 Dlouhodobě přetrvávající negativní 
image  

 Méně vyuţívaný potenciál cestovního 
ruchu 

 Přetrvávající ekologické zátěţe 

 Znečištěné prostředí (vzduch a hluk) 

 Nízká kvalita veřejné zeleně 

 Rostoucí intenzita automobilové 
dopravy 

 Prorůstání průmyslových podniků do 
centra města. 

 Rozsáhlé plochy brownfields
10

 v 
bezprostřední blízkosti centra 

 Zchátralé kulturní dědictví 
 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Realizace koncepce Karoliny, rozvoj 
centrálních a metropolitních funkcí 
v těsné blízkosti centra města 

 Revitalizace brownfields a jejich 
následné vyuţití 

 Větší vyuţití výzkumných kapacit ve 
městě 

 Podpora nových odvětví s vysokou 
přidanou hodnotou 

 Motivace mladých lidí a jejich rodičů k 
přípravě na poţadované kvalifikace 

 Odstraňování ekologických zátěţí 
realizací humanizace řek a jejich 
následné vyuţití pro volný čas 

 Rozšíření nabídky cestovního ruchu a 
zvýšení atraktivity stávajících objektů  

 Rozšiřovat nabídku infrastruktury pro 
volný čas a zábavu  

 Ústup významu Ostravy jako centra 
regionu na úkor menších měst 
v Moravskoslezském kraji 

 Prodluţování délky doby 
nezaměstnanosti a zvyšování počtu 
nezaměstnaných 

 Nárůst individuální dopravy na úkor 
veřejné dopravy 

 Velmi pomalé zlepšování mediálního 
obrazu a image města 

 Ohroţení koncepcí rozvoje na základě 
politických rozhodnutí 

 

Zdroj: oficiální webové stránky města Ostravy 

                                            
10

 Brownfields jsou opuštěné nebo nedostatečně vyuţívané plochy dotčeny předcházejícím 

uţíváním a jako takové vyţadují určitou intervenci, aby mohly být vráceny k prospěšnému 

vyuţívání. 
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3.1.6. Hodnocení celospolečenské situace v Ostravě podle průzkumů 

veřejného mínění 

Toto hodnocení vychází z průzkumu veřejného mínění, které si nechala 

vypracovat Evropská komise společností Gallup Organization Hungary v roce 

2009. Srovnáváno bylo celkem 75 měst ze zemí Evropské unie, Chorvatska 

a Turecka. Vţdy pět set lidí z kaţdého města odpovídalo na dotazy, týkající se 

ţivotního prostředí, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, bezpečnosti nebo 

čistoty měst. Z České republiky byly vybrány Praha a Ostrava.  

Do této práce budou zařazeny pouze některé okruhy, na které se politické strany 

zaměřují ve svých volebních programech. 

Jednou ze zkoumaných oblastí byly pracovní příleţitosti. Lidé odpovídali 

na otázku, zda je v jejich městě snadné získat práci. Zatímco Ostravanů 20 % 

souhlasilo, celých 70 % bylo proti. Ostrava se tím zařadila mezi města, které jsou 

na tom se získáváním práce hůře. 

Špatně dopadlo i dotazování ohledně znečištění vzduchu. Pouhých 23 % 

respondentů (o 11 % méně neţ v roce 2006, kdy byl proveden stejný výzkum) 

nepociťuje špatný stav ovzduší jako hlavní problém města. Naproti tomu 77 % 

odpovědělo, ţe jim stav ovzduší znepříjemňuje ţivot. 

O moc lépe nedopadla ani otázka ohledně hluku ve městě. Ten vadí 66 % 

dotázaným a jen 32 % odpovědělo, ţe to jako zátěţ nevnímá.  

U otázky, zda se ve svém městě cítí bezpečně, pouze 31 % lidí odpovědělo, ţe 

ano, 37 % Ostravanů někdy pocit bezpečí postrádá, 18 % skoro pořád a 13 % se 

necítí bezpečně vůbec. 

Mezi tři největší problémy Ostravy respondenti zařadili znečištěné ovzduší (55 %), 

nízké šance získání práce (40 %) a špatnou bezpečnostní situaci (32 %). 

Na druhou stranu jsou obyvatelé města spokojeni např. s městskou hromadnou 

dopravou. Minimálně jednou týdně ji vyuţívá 62 % respondentů, z toho 36 % 

denně. 72 % lidí je pak s ostravskou hromadnou dopravou spokojeno. 
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Dalšími pozitivními výsledky oplývá kulturní a sportovní vyţití Ostravy. Kultura 

ve městě vyhovuje dokonce 80 % oslovených, sportovní vybavenost pak 68 %. 

Největší změnu od roku 2006 statistici zaznamenali ve vnímání čistoty ve městě. 

Zatímco v roce 2006 označilo čistotu jako největší problém 52 % dotazovaných, 

při výzkumu v roce 2009 na stejnou otázku negativně odpovědělo o 20 % méně 

respondentů. 

3.1.7. Vývoj volebních preferencí Ostravanů 

První volby do zastupitelstev obcí v samostatné České republice proběhly v roce 

1994, kdy nejvíce hlasů v Ostravě získala ODS a jako druhá KSČM. V Ostravě tak 

začala dlouhá éra vlády ODS. Od druhých komunálních voleb v roce 1998 aţ do 

čtvrtých v roce 2006 se výsledky neměnily – vítězila ODS a za ní s poměrně 

velkým odstupem ČSSD. Aţ ve volbách v roce 2010 se karta výrazně obrátila a 

ODS musela vedení města předat ČSSD. Celý vývoj zobrazuje tento graf (Graf 

3.1). 

 

Graf 3.1 Vývoj výsledků komunálních voleb v Ostravě  
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Zdroj: volební server ČSÚ11; vlastní zpracování  

 

                                            
11

 Český statistický úřad 
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3.2 Postoje veřejnosti před komunálními volbami v říjnu 2010 

Nejdříve je třeba zaměřit se na to, jestli se občané k volbám chystají a zda uţ mají 

jasno v tom, koho volit. Podle těchto výsledků mohou politické strany přizpůsobit 

svou kampaň aktuálnímu stavu voličského trhu (je výhodou mít přehled např. o 

tom, kolik procent voličů ještě neví, jak bude volit). 

První graf (Graf 3.2) představuje případnou volební účast podle příslibu 

oslovených ostravských občanů v rámci průzkumu provedeném společností SC&C 

na podnět pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). 

 

Graf 3.2 Přislíbená účast v komunálních volbách 2010 na Ostravsku 
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Zdroj: oficiální webové stránky ČT24; vlastní zpracování 
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Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) na začátku září 2010 zkoumalo, 

zda jsou lidé z celé ČR jiţ rozhodnuti, koho budou volit (viz. Graf 3.3). 

Graf 3.3 Volební rozhodování v komunálních volbách 2010 
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Zdroj: oficiální webové stránky CVVM; vlastní zpracování 

Agentura SC&C také vypracovala průzkum zaměřený na (ne)spokojenost voličů s 

velkými koalicemi ODS a ČSSD na radnicích čtyř největších měst ČR (Praha, 

Brno, Ostrava, Plzeň). Výsledkem bylo, ţe téměř polovině obyvatel se velké 

koalice nelíbí (viz Graf 3.4). 

 

Graf 3.4 Názor na vznik velkých koalic na radnicích velkých měst 
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Zdroj: oficiální webové stránky ČT24; vlastní zpracování 
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Poslední graf (Graf 3.5) zobrazuje opět výsledky průzkumu agentury SC&C, která 

se tentokrát zaměřila na preference ostravských voličů před volbami do 

zastupitelstev obcí. Pětiprocentní hranici podle tohoto zkoumání překonalo šest 

kandidátských stran. 

 

Graf 3.5 Předvolební preference na Ostravsku  

 

Zdroj: oficiální webové stránky ČT24; vlastní zpracování 

3.3 Hnutí Ostravak 

Na samém počátku bylo občanské sdruţení Žijeme ve městě – Naše Ostrava, 

které vzniklo kvůli nespokojenosti jeho členů s vedením Ostravy. Později se 

sdruţení nechalo inspirovat praţským časopisem Praţan, coţ je periodikum Věcí 

veřejných, a zaloţilo časopis Ostravak. Ten začal vycházet jako měsíčník 

(zdarma) v lednu roku 2010 a ze začátku mj. podporoval Věci veřejné. Po pár 

měsících lidé kolem časopisu sestavili tým odborníků a osobností a zaloţili „hnutí 

Ostravak“, které bylo registrováno 29. 7. 2010, aby kandidovalo jiţ v 

nadcházejících říjnových komunálních volbách. 

Předsedou hnutí je MUDr. Tomáš Málek, místopředsedkyní a zároveň 

kandidátkou na funkci primátorky ekonomka Ing. Eva Schwarzová. Mezi členy je i 
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řada známých osobností z Ostravy, např. dětská lékařka Mudr. Eva Schallerová, 

ředitel Domu knihy Librex Jan Becher či horolezec Ing. Leopold Sulovský. 

Hnutí kandidovalo ve volbách do zastupitelstev obcí, které probíhaly 15. a 16. října 

2010, konkrétně do zastupitelstva města Ostravy a městské části Moravská 

Ostrava a Přívoz. 

Jedním z hlavních cílů hnutí Ostravak bylo narušit dlouholetou velkou koalici ODS 

a ČSSD. Další záměry byly obsaţeny ve volebním programu hnutí, který byl 

rozdělen do několika oblastí: ţivotní prostředí; hospodaření a řízení města; 

zdravotní a sociální péče; doprava; právo, bezpečnost a pořádek; školství; rodina 

a kultura. Zvlášť byl sestaven program pro městský obvod Moravská Ostrava a 

Přívoz, který byl také zaměřen na ţivotní prostředí, hospodaření a řízení 

městského obvodu, bezpečnost a pořádek, dopravu, rodinu, školství a volný čas. 

V rámci ţivotního prostředí chce hnutí zejména zlepšit stav ovzduší ve městě. 

Dosáhnout toho hodlá skrz omezení rušení zeleně a kácení stromů, zavedení 

emisních stropů do územního plánu, podporu moderních způsobů vytápění či 

omezení vjezdu nejvíce znečišťujících automobilů do centra města. Zlepšení 

hospodaření města vidí ve zveřejňování nakládání s jeho majetkem na internetu 

včetně výdajů nad 100 tisíc korun a veřejných zakázek. Ve zdravotní péči chce 

Ostravak usilovat o modernizaci a zabránění privatizace Městské nemocnice 

Ostrava, v dopravě především o minimalizování jejího dopadu na ţivotní prostředí. 

Dále hnutí slíbilo zlepšit stav technických památek a vzhled centra města, 

zejména Masarykova náměstí, a pro volný čas potom vytvořit odpočinkové zóny a 

více dětských hřišť. V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se Ostravak 

hodlá zasadit o výstavbu cyklostezek či o omezení provozu podniků s výherními 

automaty. 

3.3.1. SWOT analýza hnutí Ostravak 

SWOT analýza politické strany (viz 3.2) napomáhá k formulování cíle, s jakým šla 

strana do voleb. Na jeho základě je potom zvolena vhodná strategie. Cílem hnutí 

Ostravak bylo získat alespoň pět procent hlasů, aby mohlo vstoupit do 

zastupitelstva. 
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Tab. 3.2 SWOT analýza hnutí Ostravak 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Dobře zorganizovaná kampaň 

 Politická nezávislost 

 Název  

 Časopis 

 Osobnosti 

 „Čistý štít“ 

 Nová strana (tzn. bez voličské 
základny) 

 Nízká transparentnost 

 Slabá permanentní kampaň 

 Financování kampaně Lukášem 
Semerákem

12
 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Protestní společenská atmosféra 

 Voliči ODS 

 Nespokojenost voličů s parlamentními 
stranami 

 Spojování s Věcmi veřejnými 

 Nemoţnost prosadit se na radnici 

 Antikampaň velkých stran 

 Iniciativy občanů 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4 Předvolební kampaň hnutí Ostravak 

Hnutí Ostravak je na politickém trhu nováčkem, proto si svou voličskou základnu 

teprve musí vytvořit. Pro komunální volby se rozhodlo oslovit voliče, kteří byli 

nespokojeni s komunální politikou v Ostravě, a nabídlo se jim jako alternativa, jeţ 

si zakládá na své politické nezávislosti, zájmu o problémech města a na tom, ţe je 

hnutím občanů.  

Jelikoţ kandidáti Ostravaka viděli větší šance uspět na radnici městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, největší část kampaně realizovali právě tam. 

Svou předvolební kampaň hnutí postavilo na kritice vedení města a ztotoţnění se 

s občany. Kampaň tudíţ byla z části pozitivní, protoţe se snaţila získat podporu 

voličů, a z části negativní, jelikoţ uráţela konkurenční strany a jejich kandidáty. 

Pouţity přitom byly všechny techniky politické propagace (promotion mixu), tj. 

reklama, přímý marketing, propagace prodeje, public relations i osobní prodej.  

Reklama Ostravaka byla vizuální, audiovizuální i interaktivní. Jako vizuální 

reklama byl pouţit jiţ zmíněný časopis Ostravak (viz Příloha 1) a dále loga (viz 

                                            
12

 Lukáš Semerák vystudoval práva na Univerzitě Karlově a nyní je vlastníkem několika firem, např. 

SPI Holdings (obchoduje s nemovitostmi). Dříve dělal mimo jiné manaţera ve firmě Sekyra Group, 

jejíţ majitel Luděk Sekyra figuroval v policejním spisu Krakatice. V předešlých letech sponzoroval 

kampaně ODS a Věcí Veřejných (aniţ by se stal členem). V komunálních volbách 2010 financoval 

kampaň hnutí Ostravak a stal se za něj radním v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. 
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Příloha 2), letáky (viz Příloha 3), billboardy a broţury (viz Příloha 4). Na 

billboardech se objevila hesla jako „Jsem patriot, ne idiot.“, „Vítejte v Ostravě, 

pane primátore.“13 (viz Příloha 5), „Nejsme politici, jsme Ostraváci.“ (viz Příloha 6) 

či „něco je ve vzduchu“. Audiovizuální reklamou byl animovaný reklamní spot 

vysílaný v kinech a interaktivní potom oficiální webové stránky hnutí a bannery (viz 

Příloha 7) umístěné na různých internetových stránkách. 

Do přímého marketingu by se daly zařadit internetové stránky časopisu Ostravak, 

kde byly mj. zobrazeny profily všech kandidátů a kde před volbami fungovala i 

bezplatná telefonní poradna. 

U propagace prodeje byly pouţity dárkové předměty a to propisky a mikiny 

s logem a také odznaky s heslem „jsem Ostravak“ (viz Příloha 8). Dále byly 

postaveny stánky na koupalištích, kam lidé chodili volit „Ostravaka roku 2010“, coţ 

byla anketa vyhlášená časopisem Ostravak. 

Public relations tvořily tiskové konference, besedy a také vyhlášení ankety 

„Ostravak roku 2010“, která se konala v Domě knihy Librex. 

Osobní prodej kandidáti hnutí realizovali skrz různé akce pro voliče, např. „Dětský 

den s Ostravakem“ či „Sportovně zábavný den s Ostravakem Michalem 

Mariánkem“, kde byly především atrakce a soutěţe pro děti, vystoupení různých 

umělců nebo dorty a jiné sladkosti pro všechny účastníky. 

Co se týče financování kampaně, Mladá fronta DNES zveřejnila, ţe kampaň byla 

z velké části zaplacena podnikatelem Lukášem Semerákem a ţe, podle jeho slov, 

stála šest aţ sedm milionů korun.  

3.4.1. Časopis Ostravak 

Jedním z hlavních nástrojů kampaně byl časopis Ostravak. Začal vycházet v lednu 

2010 a dostával se do povědomí lidí jako jejich „hlas“ a zprostředkovatel 

                                            
13

 Text na billboardu postaveném u vjezdu do Ostravy byl naráţkou na to, ţe primátor Petr Kajnar 

má svou rodinu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Hnutí Ostravak kritizovalo to, ţe nebydlí v Ostravě. Petr 

Kajnar to však popřel s tím, ţe za rodinou pouze dojíţdí. 
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„necenzurovaných informací z politického ţivota“14. Hnutí vyuţilo (podobně jako 

Věci veřejné a TOP 09 v parlamentních volbách) toho, ţe velké strany kvůli 

různým kauzám a nepopulárním reformám ztrácely voliče, a především díky 

časopisu si je začalo získávat na svou stranu. 

Časopis vychází v tištěné i elektronické podobě a má také svou stránku na 

sociální síti Facebook. Ze začátku měl vycházet kaţdý měsíc, ovšem v roce 2010 

vyšlo pravidelně jen pět čísel, tzn. do května (páté číslo vyšlo těsně po 

parlamentních volbách), a další dvě vyšla v září a říjnu (před komunálními 

volbami). Osmé a zatím poslední vydání vyšlo aţ v únoru 2011. 

Kaţdé číslo obsahuje několik témat poukazujících na nějaký problém města a 

kritizujících (ne)činnost radnice. Na konci kaţdého článku je nabídnuto řešení či 

apel na čtenáře, aby kontaktovali redakci se svým pohledem na věc. Dále se tam 

nachází rozhovor s lidmi, kteří posléze kandidovali za hnutí Ostravak do 

zastupitelstva města či městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Ve všech 

vydáních je mimo to také kříţovka.  

V prvních čtyřech číslech (do parlamentních voleb) je součástí časopisu 

čtyřstránková příloha Věcí Veřejných a jejich časopisu Praţan (dokonce je 

ponechán i jeho modrý formát). Obsahuje články, profily jejich kandidátů, 

rozhovory apod. (viz. Příloha 9). Ve dvou vydáních před volbami do zastupitelstev 

obcí byly zase zveřejňovány profily jednotlivých kandidátů hnutí Ostravak a na 

konec kaţdého článku přibyl jejich názor s návrhem na řešení daného problému. 

Kromě toho časopis vyhlásil hned několik soutěţí a o těch je známo, ţe dokáţou 

úspěšně motivovat čtenáře k aktivitě, obzvlášť kdyţ jsou ve hře hodnotné ceny. 

První byla soutěţ (vyhlášena v třetím čísle) o vytvoření maskota časopisu 

Ostravak. Cenou byl poukaz na 5000 Kč do obchodu se sportovním oblečením. 

Další (oznámena v pátém čísle) byla věnována dětem a obsahovala několik 

rébusů a omalovánek. Na své stránce sociální sítě Facebook vyhlásil časopis letní 

soutěţ o fotopublikaci o Ostravě a jiné dárky. Úkolem bylo poslat redakci podněty 

a nápady na to, co by se v Ostravě dalo zlepšit a udělat jinak. Redakce vyhlásila i 

                                            
14

 viz oficiální stránky hnutí Ostravak 
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anketu „Ostravak roku 2010“, ve které lidé měli hlasovat pro své oblíbené 

ostravské osobnosti. Hlasovalo se mj. ve stáncích na koupalištích. Poslední 

soutěţ před volbami byla oznámena v šestém čísle pod článkem „Ostravské 

trafiky“, který pojednával o tom, ţe trafiky15 dostávají i ostravští politici. Jednalo se 

o soutěţní otázku „Uhodnete, na kolik si z tzv. prebend16 dokáţe měsíčně přijít 

nejlépe placený politik Martin Štěpánek (ODS)?“ Pro tři účastníky, kteří byli částce 

nejblíţe, redakce připravila modely čokoládových trafik (v tomto případě 

prodejních stánků). V osmém vydání (prvním vydání tohoto roku) redakce 

vyhlásila soutěţ pod článkem o spisovatelce Zuzaně Pospíšilové. Čtenáři mají za 

úkol zaslat pět názvů knih této spisovatelky a odměnou bude jedna z nich. 

3.4.2. Shrnutí analýzy kampaně 

Kvalitně připravená předvolební kampaň zajistila hnutí Ostravak více hlasů, neţ se 

očekávalo (podobně jako tomu bylo u Věcí veřejných v parlamentních volbách). 

Nejefektivnějším prostředkem byl časopis Ostravak, který kandidátům hnutí zajistil 

větší věrohodnost a dobrou image. Také negativní část kampaně si získala své 

voliče, především ty zklamané z chování parlamentních stran (zejména ODS).  

Podle typologie Roberta Wiszniowského zvolilo hnutí kampaň orientovanou více 

na voliče, protoţe se prioritně snaţilo propagovat svou politickou nabídku.  

Ostravak si prostřednictvím časopisu a průzkumů veřejného mínění nejdříve zjistil 

potřeby voličů, postavení konkurenčních stran a atmosféru na volebním trhu. Poté 

představil své kandidáty, kteří se aktivně zapojili do celého procesu, a nakonec 

aplikoval politickou strategii, tedy představil svou politickou nabídku, kterou 

následně propagoval skrz různé distribuční cesty. Dá se proto konstatovat, ţe šlo 

o kampaň marketingově orientovanou. 

                                            
15

 Jako trafika se označuje také místo ve veřejné či státní správě nebo v dozorčí radě velkých 

státních podniků, které dostane politik za své prokázané sluţby. 

16
 prebenda neboli příjem za zásluhy 
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3.5 Výsledky voleb 

Volby do zastupitelstva města Ostravy vyhráli sociální demokraté a získali 21 

zastupitelů. Koalici sestaví s druhou ODS (12 mandátů), dohromady tak budou mít 

33 z 55 hlasů. Dalšími stranami, které se dostaly do zastupitelstva, jsou: Ostravak 

(10 křesel), KSČM (8) a TOP 09 (4). Primátorem zůstal Petr Kajnar z ČSSD. 

Procentní vyjádření hlasů je znázorněno v následujícím grafu (Graf 3.6). 

 

Graf 3.6 Volební výsledky v Ostravě 

 

Zdroj: oficiální webové stránky ČT24; vlastní zpracování 
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3.5.1. Výsledky voleb ve volebním obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

V této části města hnutí Ostravak zaznamenalo velký úspěch v podobě největšího 

počtu hlasů ze všech kandidátských stran (viz Graf 3.7). Získalo tím 10 mandátů a 

rozhodně splnilo své cíle. Druhá ČSSD z voleb vyšla s 9 mandáty, ODS s 8, 

KSČM s 5 a TOP 09 se 3. 

 

Graf 3.7 Volební výsledky v městské části Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zdroj: volební server ČSÚ; vlastní zpracování 
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4. VYUŢITÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V MÉDIÍCH 

 

4.1 Zpráva 

 

VOLBY V OSTRAVĚ POPRVÉ VYHRÁLA ČSSD 

V ostravských komunálních volbách získala nejvíce hlasů ČSSD (32,12 %) a ODS 

poprvé od vzniku samostatné ČR zaujala druhé místo (18,48 %). Po květnových 

parlamentních volbách voliči opět ukázali trvající nespokojenost s naší největší 

pravicovou stranou. Důvodem byly nepopulární reformy současné vlády, ale také 

větší konkurence středopravicových stran. Hlasy jí přebralo zejména nově vzniklé 

hnutí Ostravak, které obsadilo třetí místo (15,97 %) před komunisty (12,74 %) a 

TOP 09 (6,52 %).  

HNUTÍ OSTRAVAK SKONČILO NA TŘETÍM MÍSTĚ 

Hnutí Ostravak se s 15,97 % hlasů zařadilo za ČSSD a ODS a porazilo tak KSČM 

s TOP 09. Překvapení to bylo pro všechny, dokonce i pro samotné členy hnutí. 

„Máme obrovskou radost. Výsledek voleb předčil všechna naše očekávání,“ 

komentovala úspěch místopředsedkyně hnutí Eva Schwarzová. Dodala také, ţe 

pravděpodobně vytvoří konstruktivní opozici velké koalice. 

OSTRAVU OPĚT POVEDE VELKÁ KOALICE 

Ostravští občanští demokraté odsouhlasili dohodu s vítěznou ČSSD na sestavení 

koalice. V zastupitelstvu budou mít tedy 33 z celkových 55 hlasů. Zároveň byl Petr 

Kajnar z ČSSD znovu zvolen primátorem Ostravy. V opozici skončí hnutí 

Ostravak, komunisté a TOP 09 s 22 hlasy. 

OSTRAVAK SE NA VEDENÍ CENTRA OSTRAVY DOHODL S ČSSD 

Hnutí Ostravak jako vítěz voleb v Moravské Ostravě a Přívozu podepsalo koaliční 

smlouvu se sociálními demokraty. ČSSD obsadí post starosty a bude mít 1 ze 3 

náměstků. Hnutí bude mít většinu i v obvodní radě, která bude nově jen 

sedmičlenná.  
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4.2 Komentář 

JAK ODS O MOC PŘIŠLA 

Na radnici končí dlouholetá vláda ODS 

Je odhlasováno, výsledky jsou sečteny a uţ je jasné, kdo je vítězem a kdo 

poraţeným. Hlavním vítězem ostravských komunálních voleb je hnutí Ostravak, 

které sice skončilo na třetím místě, ale klidně by mohlo dostat cenu „objev voleb“. 

Na druhou stranu největším poraţeným je tentokrát ODS, která poprvé po 16 

letech vládnutí zůstala druhá daleko za ČSSD. 

ODS však neprohrála jen v Ostravě, 

ale téměř na všech volebních 

frontách. „Za debakl nemůţeme my, 

ale nepopulární kroky vlády, vznik 

TOP 09 či negativní kampaň proti 

nám,“ ozývají se občanští demokraté 

ze všech koutů republiky. Jejich 

výmluvám se tak trochu nelze divit. Voliči jim totiţ vyrazili dech. Zaskočilo je nejen 

to, ţe prohráli v Praze, ale také v Brně, Ostravě, Liberci, Českých Budějovicích, 

Karlových Varech atd. 

Uţ podruhé v krátké době obyvatelé této země ukázali, ţe nevolí stále ty samé 

strany, jak si politici myslí, ale dokáţou si vybírat. Ve sněmovně potrestali zejména 

chování velkých stran. Nyní ve městech nedali hlas uskupením, která se chovala 

arogantně či koruptivně. A vzhledem k tomu, ţe na většině radnic měla dominantní 

postavení ODS, nejčastěji se potrestání týkalo této strany. 

V Ostravě se ODS musela spokojit se zhruba 18 a půl procenty, coţ je téměř o 

polovinu méně hlasů, neţ získala ČSSD. O tento výsledek se však mimo 

prohřešky strany zaslouţilo také hnutí Ostravak, které se voličům nabídlo jako 

alternativa „pro občany“. K vlastnímu překvapení získali necelých 16 procent, 

přitom šli do voleb s tím, ţe budou rádi za pět. „ Těsně před volbami jsme tipovali, 

ţe bychom mohli mít okolo deseti procent, ale tohle je pro nás opravdu skvělý 

úspěch,“ uvedla lídryně hnutí Eva Schwarzová.  
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4.3 Článek 

OSTRAVSKÁ POBOČKA VĚCÍ VEŘEJNÝCH 

Hnutí Ostravak má s VV aţ moc společného 

ficiálně se seskupili teprve pár měsíců před volbami, a přesto získali 

téměř 16 procent hlasů a stali se tak třetí nejsilnější stranou 

v zastupitelstvu Ostravy. Řeč je o členech hnutí Ostravak, kteří ve své 

předvolební kampani šikovně vyuţili protestní společenské atmosféry a vsadili na 

kritiku velkých stran a ztotoţňování se s občany. V rámci toho slíbili, ţe se budou 

snaţit dát do pořádku zejména hospodaření a ţivotní prostředí města. Jejich 

příběh sice zní moc hezky – naši, sousedé chtějí začít bojovat proti korupci a 

neaktivitě na radnici. Nabízí se zde ale několik důleţitých otázek: proč jejich 

oficiální časopis před parlamentními volbami podporoval Věci veřejné a kde vzali 

finanční prostředky na tak propracovanou kampaň? 

Ostravský Praţan  

Hnutí Ostravak vzniklo kolem časopisu 

stejného názvu, který se nechal nápadně 

inspirovat časopisem Věcí veřejných (VV) 

Praţanem. Také se zabývá problémy 

komunální politiky a kritikou magistrátu, 

vychází ve stejném formátu na křídovém 

papíře, má také nezanedbatelný náklad (50 

tisíc výtisků) a stejně jako VV v Praze 

nabízel bezplatnou poradnu na zelené lince. Ve všech číslech před parlamentními 

volbami Ostravak dokonce čtyři strany věnoval Věcem veřejným a ponechal je v 

designu Praţana. Ovšem po volbách do poslanecké sněmovny uţ v Ostravakovi 

není o VV ani zmínka a hlavní prioritou je propagace kandidátů hnutí Ostravak.  

Samotné hnutí se původně chtělo spojit s Věcmi veřejnými, ale nakonec k tomu 

nedošlo, jelikoţ VV uţ měli jasnou stranickou strukturu. I nadále však s VV 

spolupracuje. Všimnout jsme si toho mohli například v pořadu Otázky Václava 

O 
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Moravce Speciál, kdy místopředsedkyně Ostravaka Eva Schwarzová a volební lídr 

VV Petr Kazimirski si přitakávali snad na všechna projednávaná témata. 

Dalším „háčkem“ je to, ţe v rámci svých předvolebních populistických slibů 

kandidáti zarytě tvrdili, ţe co nejdřív zveřejní jména jejich sponzorů. „Jména všech 

našich sponzorů brzo zveřejníme. Chceme být transparentní,“ uvedl předseda 

hnutí Tomáš Málek. 

Podnikatelsky čisté úmysly 

Od té doby však na onu transparentnost nejspíš zapomněli, a tak k ţádnému 

oficiálnímu zveřejňování nedošlo. Naopak vyšlo na povrch, ţe kampaň z největší 

části financoval podnikatel Lukáš Semerák, který je známý svou kontroverzní 

minulostí. Dříve dělal mimo jiné manaţera ve firmě Sekyra Group, jejíţ majitel 

Luděk Sekyra figuroval v policejním spisu 

Krakatice. Dále také sponzoroval kampaně ODS a 

VV a je dlouholetým přítelem Víta Bárty. Ten mu 

dokonce nabídl, ať v komunálních volbách 

kandiduje za VV. V rozhovoru pro Mf DNES 

Semerák na jaře 2010 uvedl, ţe o tom přemýšlí. 

„Třeba bych s partou známých mohl zkusit 

zakandidovat v Moravské Ostravě. Abych těm 

chlapům tam trochu vytáhl perka,“ dodal. 

Nakonec se svou partou známých „zakandidoval“ za Ostravaka a stal se členem 

představenstva hnutí a zároveň radním na radnici Moravské Ostravy a Přívozu. 

Proč si nevybral VV, to si můţeme logicky odvodit – hnutí Ostravak mělo dobře 

rozjetou kampaň a hlavně jako úplně nový politický subjekt, za který ještě k tomu 

kandidovali různé osobnosti Ostravy, u kterých je líbivější status „politicky 

nezávislý“, bylo pro voliče lákavější, a tudíţ mělo větší šanci ve volbách uspět.  

Jak uţ jsme se mohli několikrát přesvědčit, kdyţ je za politickou stranou 

podnikatel, nedá se mluvit o čistých úmyslech. A to i v případě, ţe by za tu stranu 

kandidovali nositelé Nobelovy ceny míru, protoţe hlavní slovo má vţdy sponzor. 

Lukáš Semerák navíc obchoduje s nemovitostmi, proto není pochyb o tom, proč 

ho komunální politika tak zajímá. Nebo si myslíte, ţe někdo takový má zájem o 

problémy města? 
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4.4 Anketa 

JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA HNUTÍ OSTRAVAK?

IGOR JEČMEN, student Ostravské univerzity 

Myslím si, ţe je to hnutí, které se snaţí přiţivit na „moderní“ vlně nových 

politických stran. Částečně se jím to podařilo i díky jejich názvu. Uţ jenom kvůli 

tomu je určitě volilo hodně lidí. Dále pochybuji, ţe by za jejich úspěchem stál 

volební program, spíše to byla dobrá „reklama“. Ať uţ prostřednictvím časopisu 

Ostravak nebo billboardů, které bylo moţno vidět po celé Ostravě. 

JANA DVORSKÁ, studentka VOŠ Sokrates 

Studuji v Ostravě uţ několik let a trávím ve městě hodně volného času. Důvody, 

proč Ostravak kandidoval v komunálních volbách, mi byli velmi blízké, proto jsem 

je podpořila. Vítám úsilí zlepšit situaci města a pánové Becher a Málek jsou pro 

mě zárukou.  

SIMONA JANÍKOVÁ, studentka VŠB-TUO 

Moc jsem toto hnutí nezkoumala, protoţe nejsem z Ostravy. Nicméně se před 

volbami schovávali za docela populistická hesla a řekla bych, ţe nic z toho zatím 

není znát. 

ONDŘEJ KAMENICKÝ, státní zaměstnanec 

Fandím jejich myšlence změnit stávající stav města k lepšímu, ovšem pochybnosti 

jsou na místě a dávají je oni sami. Nechtějí nám lhát, korupce jim nevoní, ale po 

volbách prohlásí, ţe zveřejní všechny své sponzory, a doteď je ticho po pěšině. 

V čem se tedy liší od ostatních politiků? 

TEREZA PINTÉROVÁ, studentka VŠB-TUO 

Hnutí Ostravak nevěřím. Všimla jsem si, ţe se jejich struktura nápadně podobá té 

od Věcí veřejných. Podle mě je to „strana“ schovávající se za známými tvářemi, 

jako jsou Sulovský a Becher, a přitom za nitky tahá bohatý sponzor a mafián. 
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4.5 Rozhovor 

ZA NÁS SE OVZDUŠÍ 

BUDE ZLEPŠOVAT 

Lídryně hnutí Ostravak Eva Schwarzová 

vystudovala ekonomickou fakultu a nyní se 

specializuje na firemní bankovnictví. 

Dlouhá léta naráţela na problémy spojené 

s fungováním města, a tak psala své 

dotazy a náměty panu primátorovi. Necítila však ochotu vedení města řešit 

problémy ke spokojenosti občanů. Rozhodla se proto vstoupit do politiky a 

prosazovat na radnici opoziční názory, které tam, podle jejích slov, doteď chyběly. 

Co můţete jako kandidátka na primátorku za hnutí OSTRAVAK Ostravanům 

přinést? 

Hnutí Ostravak tvoří tým – tým uznávaných odborníků ve svých oborech. Myslím 

si, ţe mé znalosti v oblasti veřejných financí a zkušenosti z profesního ţivota mi 

umoţní poměrně rychle proniknout do hospodaření města a najít v něm moţné 

rezervy. Řada informací na radnici podléhá různým formám utajení. Tím se otevírá 

široký prostor nejrůznějším zájmovým skupinám, které prosazují své zájmy na 

úkor zájmů veřejnosti. V takové informační mlze se právě korupci daří nejlépe. 

Chci prosadit transparentnější politiku města vůči občanům tak, aby z pohodlí 

svého domova – prostřednictvím internetu – mohli kontrolovat, jak hospodaříme a 

jak naplňujeme své předvolební sliby. 

 

Hospodaření města je tedy vaší prioritou? 

My vnímáme jako prioritu zejména ţivotní prostředí. Já osobně na prvním 

zastupitelstvu budu chtít prosadit, aby veškerá opatření pro další volební období 

byla řešena z hlediska priority ochrany a zlepšení ţivotního prostředí a ovzduší. Je 

to i naším hlavním volebním tématem. Na naší kandidátce najdete doc. Petra 

Jančíka, vedoucího katedry ţivotního prostředí na VŠB-TU Ostrava, a MUDr. Evu 

Schallerovou, která se celý svůj profesní ţivot setkává s následky katastrofálního 

ovzduší na zdraví našich dětí. Díky těmto odborníkům, kteří i v minulosti usilovali 

v rámci svých moţností o zlepšení stavu ovzduší v Ostravě, obsahuje náš volební 



48 

 

program konkrétní opatření, která můţeme realizovat okamţitě, ale i taková, která 

jsou realizovatelná v delším časovém období. 

Jak chcete zlepšení ovzduší a celkově ţivotního prostředí zajistit? 

V případě, ţe dostaneme voličský mandát, budeme se snaţit prosadit, aby 

veškeré kroky, které zastupitelstvo v tom následujícím volebním období provede, 

byly posuzovány z hlediska vlivu na ţivotní prostředí. Zároveň aby se stanovily 

priority ţivotní prostředí v souladu s územním plánem. Nechceme, aby 

zastupitelstvo měnilo územní plán tak, aby vyhovělo developerům a ničilo vzrostlé 

stromy. Za nás se ovzduší bude zlepšovat, to tvrdíme a budeme si za tím stát. 

Co si myslíte o krocích současných představitelů města v boji za lepší 

ovzduší? Dělají dostatečné kroky ve prospěch občanů?  

Názor zrovna na tuto otázku 

jsem si tvořila hodně dlouho, 

protoţe odsoudit někoho je 

velmi snadné, chápat jeho 

důvody je mnohem sloţitější, 

ale moţná právě proto, ţe 

jsem měla moţnost s většinou 

těch úředníků i opakovaně 

jednat, nyní uţ je můj názor 

nekompromisní.  

Jestliţe primátor tohoto města dává přednost průmyslu a jeho udrţení před 

zdravím lidí a bojí se toho, aby nám průmysl neutekl do Polska, pak to pro mne 

není člověk, jehoţ prioritou je normální běţný občan. Město je jednoznačně 

spoluodpovědné za katastrofální stav ovzduší, který zde máme, a jde o vědomé a 

dlouhodobé bojkotování úspěšného řešení. 

Jaký je Váš názor na městem podanou ţalobu na stát kvůli špatnému stavu 

ovzduší v Ostravě? 

Těţko se mi normálním rozumem hledá vysvětlení. Podle mne jde jen o velmi 

dobře promyšlené gesto, které má odpoutat pozornost a odvést ji jinam. Získají 
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tím čas jak oni sami, tak i hutnické společnosti, protoţe se bude říkat, ţe my teď 

nic nemůţeme dělat, protoţe musíme vyčkat na rozsudek soudu. A všichni víme, 

ţe soudy v této zemi se táhnou dlouho.  

Zároveň se ptám, proč se pánové Kajnar a Madej neúčastnili připomínkového 

řízení k zákonu o ochraně ovzduší? Aby se potom mohli vymlouvat na to, ţe za to 

můţe legislativa? Opravdu se domnívám, ţe ţalovat stát je v tomto případě 

nemravné, a podle našeho právního rozboru je to předvolební blamáţ. 

To by bylo k ţivotnímu prostředí. Co dalšího 

občanům nabízíte? 

Jako další palčivé problémy Ostravy vnímáme 

dopravu a bezpečnost. V oblasti dopravy se 

chceme zaměřit na odklonění automobilové 

dopravy z centra města a zavedení ekologické 

hromadné dopravy, tím mám na mysli autobusy 

na stlačený zemní plyn. Také se chceme zasadit 

o propojení a rozvoj cyklistických stezek tak, aby 

umoţňovaly bezpečnou dopravu z jednotlivých 

městských částí do centra a zpět.  

V oblasti bezpečnosti podporujeme rozšíření 

kamerového systému v ulicích města. Chceme, aby činnost městské policie 

spočívala zejména v ochraně zdraví a majetku občanů, a nikoliv ve vybírání pokut.  

Zahrnuje váš volební program také oblast školství? 

Ano, ve školství chceme především zvýšit zájem dětí o řemeslné a technické 

obory formou dotačních programů a také tím, ţe budeme zkvalitňovat materiální 

zázemí a vybavení škol pro tyto obory. Kromě toho budeme podporovat rozšíření 

kapacity školek a vznik nových, které budou určeny pro děti jiţ od dvou let. Také 

bychom rádi otevřeli školky pro děti s dýchacími potíţemi, v nichţ bude zajištěna 

odborná péče. 
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5. ZÁVĚR 

Práce se zabývala analýzou volební kampaně hnutí Ostravak, kterou vytvořilo 

před komunálními volbami v Ostravě v roce 2010. Nezbytnou součástí byla také 

analýza volebního trhu a voličské postoje. 

Jak uţ bylo napsáno v kapitole 3.4.2 shrnující analýzu kampaně, hnutí Ostravak 

vedlo pozitivní i negativní marketingově orientovanou kampaň zaměřenou na 

voliče. Mezi hlavními cíli bylo přesvědčit voliče nejen o nestrannosti a dobrých 

úmyslech kandidátů hnutí, ale také o nekorektním chovaní velkých stran. 

Vzhledem k výsledkům voleb se tato kampaň dá označit za víc neţ úspěšnou. 

Na druhé straně je ovšem fakt, ţe pro obhájení svého postavení v nadcházejících 

volbách v roce 2014 zatím Ostravak nemá dobrou výchozí pozici. Zaprvé zatím 

nevede permanentní kampaň, kterou by si postupně zajistil voličskou základnu, a 

zadruhé ho ohroţují jeho oficiální inklinace a údajné neoficiální vazby ke Věcem 

Veřejným, které jsou momentálně kvůli několika událostem a kauzám v krizi. 

Třetím problémem je neplnění předvolebních slibů, mezi kterými byla např. tolik 

zveličovaná transparentnost. Nejdříve by si proto hnutí mělo zamést před vlastním 

prahem, neţ opět začnou kritizovat ostatní strany. 

Pokud by hnutí Ostravak kandidovalo nyní, nejspíš by jiţ tolik hlasů nedostalo. Má 

však před sebou ještě zhruba tři a půl roku na to, aby svou reputaci zase napravilo 

a začalo realizovat jednotlivé body volebního programu. 

Začít by mělo slibovaným zveřejněním svých sponzorů a veřejnou kritikou kauz 

Věcí veřejných. Poté by bylo dobré obnovit pravidelné vydávání časopisu, aby 

hnutí neztratilo kontakt s voliči. Nakonec je třeba, aby kandidáti prokázali, ţe 

v zastupitelstvu tvrdě pracují na plnění svého programu.  

V následující předvolební kampani by Ostravak měl potlačit negativní stránku a 

více se zaměřit na tu pozitivní, aby prohloubil či znovu získal důvěru voličů. Ti jsou 

totiţ citliví na agresivní typy kampaní stran, které ukázaly, ţe nejsou o moc lepší. 
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