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Vážení zastupitelé samospráv měst a obcí, Vážení zástupci městských a obecních úřadů, 

připravili jsme pro Vás ucelený balíček komunikačních nástrojů, prostřednictvím kterých můžete ve své 

obci/městě propagovat sběr kovových odpadů ve směsi s plastem do žlutých nádob s cílem zvýšení výtěžnosti 

kovů ve Vaší obci/městě a zvýšení informovanosti občanů o možnosti tohoto sběru. Tyto komunikační 

nástroje můžete libovolně rozložit do Vámi určeného časového období a volně je kombinovat. 

Věříme, že uvedené podklady, k jejichž užití budou využívány výhradně komunikační kanály Vaší obce/města, 

využijete ke spokojenosti Vás a Vašich obyvatel.  

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší nelehké práci. 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. 
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TIŠTĚNÝ ČI ONLINE ZPRAVODAJ OBCE/MĚSTA 

Obecně platí, že velmi oblíbeným a sledovaným médiem ze strany občanů, jsou místní tiskoviny, jako jsou 

zpravodaje či občasníky. Místní tisk má bezesporu velký význam při komunikaci s Vašimi obyvateli, vzhledem 

k tomu, že informuje občany o dění v obci/městě za uplynulé období, případně informuje občany o změnách 

a novinkách, které se chystají.  

V rámci tištěného či online zpravodaje je možné uveřejnit námi vytvořenou přehlednou grafiku v podobě 

celo-strany (A3 nebo A4) informující občany o tom, že kovy a plasty patří společně do žluté nádoby. Součástí 

celo-strany jsou také informace o tom, jaké druhy odpadů je možné do nádoby odložit a jaké tam naopak 

nepatří. Připraveny jsou varianty jak pro obec, tak i pro město. 

Náhled celo-strany ve Vašem zpravodaji či občasníku je k dispozici níže. 

                                Ilustrativní obrázek - verze A3:                   Ilustrativní obrázek - verze A4: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrativní obrázek - zpravodaj: 
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WEBOVÉ STRÁNKY OBCE/MĚSTA 

Dostatečnou informovanost Vašich občanů je vhodné podpořit uveřejněním důležitých informací také na 

Vašich obecních/městských webových stránkách. 

Pro tyto účely jsme připravili dvě varianty krátkého článku „Kovy do žlutých nádob s plastem“, kdy jedna 

mutace je určena pro obce/města, které s tímto způsobem sběru teprve přicházejí, a pro občany bude tento 

sběr novinkou, druhá mutace je pak určena pro ty obce/města, kde se kovy společně s plastem již sbírají. 

Využijte k propagaci také náhledový obrázek, který občany navnadí k přečtení výše uvedeného článku.  

Ilustrativní obrázek – náhledový obrázek odkazující na článek na webu: 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ – FACEBOOK OBCE/MĚSTA 

Internet, potažmo sociální sítě, jsou nejostřeji sledovaným informačním kanálem současnosti. Z tohoto 

důvodu by ani Vaše obec/město, nemělo na tento kanál zapomenout a mělo by jej pravidelně zahrnovat do 

svých informačních aktivit směrem k občanům. 

Z tohoto důvodu jsme pro Vás v rámci této platformy připravili hned několik forem příspěvků, 

prostřednictvím kterých můžete komunikovat sběr kovového odpadu společně s plasty do žlutých nádob.  
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Změna úvodní fotografie obecního/městského profilu 

Úvodní fotografie Vašeho profilu na sociální síti Facebook zabírá opravdu značnou část Vaší úvodní stránky, 

a proto je vhodné ji věnovat opravdu velkou pozornost. Právě v této části Vašeho profilu je vhodné 

komunikovat aktuální a důležité sdělení z Vaší obce/města, jelikož pro každého, kdo Vaši stránku navštíví, 

bude právě toto sdělení nepřehlédnutelné. 

U úvodní fotografie je vhodné směřovat důležité informace na její střed, jelikož fotografie se jinak zobrazuje 

na pevném počítači a jinak na mobilním telefonu. Fotografie se na počítačích zobrazuje v rozměrech 820 

pixelů na šířku a 312 pixelů na výšku. Na smartphonech je její šířka 640 pixelů a výška 360 pixelů.  

Pro potřebu komunikace tématu sběru kovových odpadů ve směsi s plastem jsme pro Vás připravili úvodní 

fotografii splňující výše uvedená kritéria, kterou si můžete na Váš profil vložit.  

Ilustrativní obrázek – úvodní fotka profilu města na Facebooku: 

 

Příspěvek s odkazem směřujícím na článek na webu 

Sdílení odkazů v rámci příspěvku patří mezi často používané způsoby komunikace. Pokud jste na Vašich 

webových stránkách již uveřejnili článek informující o sběru kovů společně s plastovým odpadem, je vhodné 

jeho zobrazení podpořit také prostřednictvím Vaši Facebookové stránky.  
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Při tvorbě samotného příspěvku umístěte do textu příspěvku odkaz směřující na konkrétní webovou stránku, 

kde je článek zveřejněn. Po načtení jejího náhledu odkaz odstraňte, jelikož je zbytečné jej u příspěvku mít,  

a náhled doplňte Vaší připravenou textací, případně použijte tu naši:   

„I u nás třídíme kovy! Patří společně s plasty do žlutého kontejneru! Více se dozvíte na našich webových 

stránkách. Má to smysl. Třiďte odpad!“ 

Ilustrativní obrázek – příspěvek na Facebooku s odkazem na článek na web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek s fotografií/grafikou 

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších typů příspěvku, se kterým se lze potkat. Doporučený vzhled fotografie 

nebo grafiky by měl být minimálně 600 pixelů na výšku a 600 pixelů na šířku, ideálně však 1 200 pixelů na 

výšku a 1 200 pixelů na šířku. Soubor by měl být typu JPG nebo PNG a měl by být velký maximálně 30 MB. 

Využijte námi připravený grafický příspěvek, splňující výše uvedené, a doplňte jej vlastním nebo námi 

připraveným textem informujícím o správném nakládání s kovovými odpady. 

„Víte kam s kovovým odpadem? U nás v obci/městě patří společně s plasty do žlutého kontejneru! Má to 

smysl, třiďte odpad!“ 
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Ilustrativní obrázek – příspěvek na Facebooku s grafikou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek s videem 

Video příspěvky patří mezi nejoblíbenější typ obsahu vůbec. Využijte naše videa, která se kovovým odpadům 

věnují, a ukažte je Vašim občanům. Nejvhodnějším postupem bude umístění odkazu na webové stránky, kde 

se video nachází, do Vašeho příspěvku. I zde platí, že po načtení náhledu videa je dobré odkaz odstranit 

a příspěvek doplnit textem. 

Níže uvádíme odkazy na 2 videa společně s textací, kterou můžete, avšak nemusíte využít.  

 „Zajímá Vás co se děje s kovovým odpadem po jeho vytřídění do kontejneru? Jeho správným vytříděním, u 

nás do žlutého kontejneru, mu dáte šanci znovu posloužit! Podívejte se na cestu jedné plechovky! Má to 

smysl. Třiďte odpad!“ 

VIDEO: https://vimeo.com/477494333 

https://vimeo.com/477494333
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„Víte, co vše u nás patří společně s plasty do žlutého? Podívejte se na následující video a zjistěte více! Má to 

smysl. Třiďte odpad!“  

VIDEO: https://vimeo.com/506144205 

Ilustrativní obrázek – příspěvek na Facebooku s odkazem na video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILNÍ ROZHLAS 

Mobilní rozhlas je obecné označení pro chytrou komunikaci samospráv s občany, realizovanou především 

prostřednictvím mobilních telefonů, kdy jsou využívány především SMS zprávy. Pokud tuto komunikaci 

s občany již používáte, nebo o ní uvažujete, využijte naše připravené textace a komunikujte se svými občany 

problematiku odpadů také touto moderní a účinnou formou.  

SMS zpráva 

Nově u nás zavádíme třídění kovu do žlutých nádob. Tento způsob sběru bude platit od xx.xx.2021.  Více na 

(zde doplnit Váš web). Má to smysl, třiďte odpad! 

https://vimeo.com/506144205
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I u nás třídíme kovy! Patří společně s plasty do žlutého kontejneru! Více na (zde doplnit Váš web). Má to 

smysl, třiďte odpad! 

Nevíte si rady kam s kovovým odpadem? Hledejte šedou samolepku! U nás na žlutém kontejneru! Více na 

(zde doplnit Váš web). Má to smysl, třiďte odpad! 

Ilustrativní obrázek – SMS zpráva: 

 


