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1 Úvod 

Za centra hospodářského rozvoje se převážně považují městské aglomerace a naproti 

tomu jsou venkovské oblasti neméně významné. Venkovská populace je svojí velikostí 

nesrovnatelná s populací městkou, ale i přesto nelze přehlédnout význam venkovského 

prostoru. V současné době působí v České republice přes 600 mikroregionů, převážně 

dobrovolných svazků obcí. Od roku 2004 vznikají nové typy mikroregionů, založené  

na principu metody Leader, jejímž základním cílem je zlepšování kvality života a životního 

prostředí ve venkovských oblastech. Vznik mikroregionů je nutný pro společné prosazování 

zájmů a záměrů venkovských obcí s cílem dosažení žádoucích změn ve všech obcích určitého 

prostoru. 

Tématem mé diplomové práce je „Návrh marketingové strategie pro rozvoj 

Mikroregionu Dolní Poolšaví“. Mikroregion Dolní Poolšaví se nachází v jihozápadní části 

Zlínského kraje, v malebném regionu Slovácko. Tento kraj je zosobněním zvyků a obyčejů, 

lidových písní, nezaměnitelných krojů, dobré zábavy i kvalitního vína. Zde mají tradice 

dodnes silné kořeny. Každá z obcí slaví své hody, jeden z největších svátků na Slovácku.  

V obci Kunovice se pořádá každý druhý rok Jízdu králů, která je od roku 2011 zapsána  

do seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Ale nejsou to jen tradice, 

které dělají mikroregion tak zajímavý, tato oblast nabízí také jedinečné památky, okouzlující 

přírodu a rozmanité spektrum aktivní dovolené. Mikroregion jako sdružení obcí má svůj 

specifický marketing. Toto téma je velmi zajímavé a umožňuje více bádání.   

Hlavním cílem této práce je sestavit strategii, dokument, který svým obsahem přispěje 

k nalezení a správnému definování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, 

odhadne vhodné rozvojové projekty a navrhne společné aktivity tak, aby tato oblast mohla 

uskutečňovat svá strategická rozhodnutí. Existence strategie mikroregionu je důležitým 

podkladem i podmínkou pro získání finančních prostředků z grantových programů, které by 

samotné obce nebyly schopné získat. 

Diplomová práce je rozvržena následujícím způsobem. V úvodní kapitole je definován 

cíl práce a její základní rámec. V teoretické části je zpracována socioekonomická analýza, 

která podrobněji představuje Mikroregion Dolní Poolšaví. Kapitola je dále věnována 

teoretických východiskům, výkladu pojmu mikroregion a jeho legislativnímu vymezení.  

Na což navazuje problematika strategického plánu rozvoje mikroregionů.  

Praktickou část tvoří metodika sběru dat, která je postavena na dvou souběžných 

dotazníkových šetřeních zaměřených na rozdílné cílové skupiny – na obyvatele a zastupitele 
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jednotlivých obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví. Poté následuje analýza, která se zabývá 

vyhodnocením výsledků jednotlivých výzkumů. Závěr praktické části je věnován vytyčení 

marketingové strategie.  
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2 Charakteristika Mikroregionu Dolní Poolšaví  

 Cílem této kapitoly je souhrnně a výstižně představit Mikroregion Dolní Poolšaví 

prostřednictvím socioekonomické analýzy. Jednotlivé oblasti této analýzy jsou podrobně 

rozebrány a popsány.  

 

2.1 Územní vymezení mikroregionu  

 Mikroregion Dolní Poolšaví byl založen v lednu 2005 za účelem ochrany společných 

zájmů v různých oblastech lidské činnosti a podpory cestovního ruchu ve svém kraji. Jeho 

vznik vzešel z iniciativy jednání zástupců obcí. Sdružuje 9 členů, z nichž 3 jsou městské části 

Uherského Hradiště. Administrativně pro potřeby EU mikroregion náleží do NUTS II Střední 

Morava, NUTS III Zlínský kraj, NUTS IV okres Uherské Hradiště. 

 

 Mikroregion Dolní Poolšaví leží v jihovýchodní části České republiky,  

ve Zlínském kraji na území okresu Uherské Hradiště. Oblast se rozkládá na dolním toku řeky 

Olšavy na katastrech obcí Kunovice, Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice  

a městských částí Uherského Hradiště – Sady, Vésky, Míkovice na ploše 7 447 ha, na nichž 

žije více než 12 000 obyvatel. 

 

Obr. 2.1 Mapa Mikroregionu Dolní Poolšaví (www.machovsky.cz) 
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2.2 Přírodní podmínky 

2.2.1 Reliéf 

 Krajinný ráz mikroregionu je dán nivou řeky Olšavy, Prakšickou vrchovinou na severu 

a Hluckou pahorkatinou na jihu. Nejnižší bod mikroregionu je soutok řeky Olšavy s řekou 

Moravou, nejvyšší bod mikroregionu v jeho severní části je bod Lovisko (350 m n. m.), který 

se nachází v katastru obce Hradčovice v přírodním parku Prakšická vrchovina, v jižní části 

mikroregionu je to vrchol Hluboček (351 m n. m.), který je součástí Hlucké pahorkatiny. 

Krajinu mikroregionu lze rozdělit na dvě oblasti. Okolí Kunovic náleží k rovině 

Dolnomoravského úvalu, avšak půjdeme-li proti proudu řeky Olšavy, jsou v dáli vidět kopce 

Bílých Karpat. 

 

2.2.2 Klima, srážky, teplota 

 Klimatická různorodost je dána členitostí terénu. Podle klasifikace klimatu E. Quitta, 

která je vytvořena podle kombinací 14 klimatologických charakteristik, spadá část území 

mikroregionu do teplé klimatické oblasti s dlouhým až velmi dlouhým, teplým a suchým 

létem. Přechodné období je zde velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, 

mírně teplá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  

 Bílé Karpaty mimo vrcholových partií leží v mírně teplé klimatické oblasti. V této 

klimatické oblasti je léto dlouhé, teplé a suché, přechodné období je krátké s mírně teplým 

jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové 

pokrývky.  

 Průměrné roční teploty vzduchu se na většině území mikroregionu pohybují v rozmezí  

7 - 9ºC, záleží na členitosti a nadmořské výšce oblasti. Nenachází se zde žádná 

klimatologická stanice. Oblast mikroregionu se řadí k oblasti s normálem ročních srážek  

615 mm. Na území mikroregionu se nenachází žádná automatická srážkoměrná stanice,  

ani manuální srážkoměrná stanice.  

 

2.2.3 Ovzduší 

 Kvalita ovzduší patří mezi základní faktory ovlivňující stav životního prostředí a je 

jeho velmi citlivou složkou. V mikroregionu se nenachází žádný výrazný znečišťovatel, 

přesto nezanedbatelný vliv na kvalitu ovzduší mají větší města, kde je soustředěna 

průmyslová výroba.  
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2.2.4 Voda  

 Vodní toky a nádrže tvoří velice důležitou součást naší přírody a krajiny. Celá oblast 

mikroregionu se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy, která ústí do řeky Moravy v severní 

části Dolnomoravského úvalu. Většina toku byla dříve necitlivě regulována. Zbytek 

přirozeného neregulovaného koryta této řeky, který se nachází mezi obcemi Podolí  

a Míkovice, byl v roce 1999 vyhlášen přírodní památkou.  

 V povodí jsou vybudovány 3 významnější vodní nádrže. Dále je oblast mikroregionu 

protkána desítkami místních a regionálně významných potoků (Potok Olšovec, Hraniční 

potok, Vlčnovský potok, Hradčovický potok a Holomňa). 

 

2.2.5 Půda 

 Klimatické podmínky a vysoký podíl úrodné půdy poskytují přirozené podmínky  

pro rozvoj zemědělství. Velkým přírodním bohatstvím mikroregionu jsou lesní porosty. Lesní 

půda se nachází především v oblasti Bílých Karpat. Oblast je velmi chudá na nerostné 

suroviny. Těží se zde pouze cihlářské hlíny, kámen a štěrkopísky. Kraj je vhodný  

pro pěstování cukrovky, obilí, kukuřice, ovoce a zeleniny, nacházejí se zde ovocné sady 

a rozlehlé vinice.  

 

2.3 Demografická charakteristika  

2.3.1 Počet obyvatel 

 Celkový počet obyvatel mikroregionu k 31. 12. 2012 činil 12.397 obyvatel,  

ve sledovaném období od roku 2002 vykazuje mírně stoupající tendenci až do roku 2010, 

v roce 2011 přichází mírný pokles, od roku 2011 má opět křivka stoupající tendenci  

(viz Příloha 1, tabulka 2.1). 

 Podobnou tendenci, jako při vývoji počtu obyvatel obcí mikroregionu lze vypozorovat 

stejně tak i ve Zlínském kraji. Ve srovnání s Českou republikou je zde mírně  

před celorepublikovým trendem (viz Příloha 1, tabulka 2.2). 

 Na území mikroregionu se nachází jedna obec nad 5000 obyvatel, dvě obce a jedna 

městská část nad 1000 obyvatel a tři obce a dvě městské části nad 500 obyvatel. Nejlidnatější 

obcí mikroregionu jsou Kunovice s počtem 5.499 obyvatel, nejméně lidnatou obcí jsou 

Drslavice s 529 obyvateli (vztaženo k 31. 12. 2012).  
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2.3.2 Věková struktura obyvatel  

 U všech obcí je patrná převaha věkové skupiny 65 + nad věkovou skupinou 0-14 let, 

v dlouhodobém pohledu dochází ke snižování početního stavu populace. Model křivky by byl 

regresivní, stejně jako model České republiky. 

 Průměrný věk obyvatel MRDP byl k datu 31. 12. 2011 40,8 let, ve Zlínském kraji  

41,4 let a v kontextu ČR 41,1 let na obyvatele (viz Příloha 1, tabulka 2.3). 

 Demografické stárnutí populace se vyjadřuje indexem stáří, proces, při němž se 

postupně mění věková struktura obyvatelstva, kdy se zvyšuje podíl osob starších 60 let  

a snižuje se podíl osob mladších 15 let. Vzniká poklesem porodnosti a v populaci se projevuje 

početním růstem starší věkové skupiny rychlejším než populace jako celku. Index stáří se 

v obcích mikroregionu pohybuje v rozmezí 81,1 – 134,4, průměrná hodnota je 110,3  

ve srovnání se Zlínským krajem je udávaná hodnota 117,8 a v České republice 110,4  

(viz Příloha 1, tabulka 2.4). 

 Struktura podle pohlaví kopíruje celorepublikovou hodnotu – vyšší podíl žen 

(51,51%), tento poměr je způsoben dožívání vyššího věku u žen ve společnosti obecně  

(viz Příloha 1, tabulka 2.5). 

 

2.3.3 Hustota zalidnění 

 Průměrná hustota obyvatel Mikroregionu Dolní Poolšaví činila ke sledovanému datu 

31. 12. 2011 204,8 obyvatel na km
2
. Rozmístění obyvatel v ČR je nerovnoměrné, osídlování 

kopírovalo toky velkých řek, kam náleží i obce MRDP v případě toku Olšava a Morava,  

což vysvětluje vyšší hodnotu hustoty zalidnění (viz Příloha 1, tabulka 2.6). 

 

2.3.4 Vzdělanostní struktura  

 V České republice rozlišujeme podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

obyvatele se základním vzděláním, středoškolským vzděláním bez maturity, středoškolským 

vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. 

 Z tabulky 2.7 a grafu 2.2 je patrná struktura obyvatelstva starší 15 let členěná podle 

nejvyššího ukončeného vzdělání. Obyvatel bez vzdělání a se základním neukončeným 

vzděláním je 27,12% vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity 40,61%, 

s úplným středním vzděláním s maturitou 21,87%, s vyšším odborným vzděláním 2,9%  

a s vysokoškolským vzděláním 7,49% (viz Příloha 1). 

Obecně lze konstatovat, že s velikostí obce roste i vzdělanost obyvatel. 
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2.4 Místní ekonomika 

 Hospodářství a zaměstnanost mikroregionu, jeho ekonomický potenciál a současná 

struktura je silně ovlivněna předchozím dlouhodobým historickým vývojem. 

V průběhu devadesátých let také stejně jako celá Česká republika prošla ekonomika regionu 

transformačními proměnami, které byly spojeny především s privatizací a také  

s restrukturalizací hospodářství, což mělo negativní dopad na některé ekonomické subjekty, 

na druhé straně s rozvojem soukromého podnikání začala vznikat řada malých a středních 

firem, především ve službách, v průmyslu a ve stavebnictví. 

 Nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel bylo a stále je zaměstnáno v průmyslu. 

Nejvyšší počet pracujících osob je především ve strojírenství, zejména při výrobě letadel  

a jejich součástí, ve zbrojařské výrobě a mikroelektronickém průmyslu. Silné zastoupení má 

také velkoobchod a maloobchod či stavebnictví. V odvětví zemědělství dochází k neustálému 

poklesu pracujících. Dříve na území hospodařily velké podniky státních statků, v současné 

době je vlastnictví zemědělské půdy rozdrobené.  

 

2.4.1 Dojížďka do zaměstnání 

 Dojížďka je pohybem obyvatelstva, který je součástí skupiny kyvadlové migrace. 

Mezi hlavní složky kyvadlové migrace je pracovní migrace jako pravidelně se opakující se 

pohyb mezi bydlištěm a pracovištěm. Dojížďka obyvatelstva do zaměstnání představuje 

významný sociální jev, jehož rozsah, vzdálenosti, směry a formy reflektují ekonomickou 

strukturu dané oblasti.  

 Nejvíce dojíždějících občanů má město Kunovice, z toho nejvíce – 840 osob dojíždí 

do zaměstnání do jiného okresu Zlínského kraje. Naopak nejméně dojíždějících je v obci 

Drslavice (viz Příloha 1, tabulka 2.8). 

 

2.4.2 Míra nezaměstnanosti  

 Nezaměstnanost je ukazatel, který vyjadřuje, kolik nezaměstnaných připadá na 100 

pracovně schopných lidí a výslednou jednotkou jsou procenta. V České republice se během 

posledních pár let daří postupně snižovat obecnou míru nezaměstnanosti.  

 V Mikroregionu Dolní Poolšaví dosahuje průměrná míra nezaměstnanosti 8,8 %. 

Nejvyšší míru nezaměstnanosti měla obec Drslavice v roce 2010 – 13,6 %. Naopak nejnižšího 

procenta dosáhlo město Kunovice v roce 2007 – 4,75 %. Přehled o míře nezaměstnanosti obcí 

mikroregionu uvádí tabulka 2.9 (viz Příloha 1). 
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2.5 Infrastruktura  

2.5.1 Dopravní infrastruktura 

 Doprava je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících život obyvatelů obcí  

i měst. Je nepostradatelnou službou pro téměř všechny městské funkce.  

Mikroregion Dolní Poolšaví je poměrně dobře přístupný. Je zde dobrá návaznost  

mezi jednotlivými typy dopravy. Mikroregion protíná hustá silniční síť. Základnu tvoří dvě 

silnice I. třídy:  

 I/50 (Brno - Uherské Hradiště - státní hranice se SR)  

 I/55 (Olomouc - Uherské Hradiště – Břeclav - státní hranice se SR).  

K dalším silničním osám patří silnice: 

 II/427 (Uherské Hradiště - Moravský Písek),  

 II/495 (Moravský Písek - Uherský Brod – Bylnice),  

 II/498 (Kunovice – Hluk – Slavkov).  

 

 V blízkosti mikroregionu vede mezinárodní železniční trať č. 330 Přerov – Otrokovice 

– Staré Město / Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav, která odkud pokračuje přes Hohenau  

do Rakouska. Tato trať je součástí tzv. II. železničního koridoru Českých drah, který 

umožňuje jízdu vysokorychlostních vlakových souprav. Jižní částí regionu prochází 

železniční trať č. 250 Brno – Břeclav – Lanžhot přes Kúty na Slovensko. Mikroregionem dále 

prochází také železniční trať č. 341 (Kunovice – Bylnice), která pokračuje přes Vlárský 

průsmyk na Slovensko. 

 Součástí mikroregionu je i neveřejné mezinárodní letiště v Kunovicích.  

 

2.5.2 Technická infrastruktura 

 Vybavenost technickou infrastrukturou je jednou z dalších částí základních 

charakteristik dané oblasti. Určuje kvalitu bydlení obyvatel a ovlivňuje životní prostředí.   

 

Elektrická energie 

 Obce jsou v oblasti zásobování elektrickou energií vybaveny standardně. Rozvodem 

elektrického vedení jsou pokryta všechna sídla mikroregionu. Provozovatelem distribuční sítě 

elektrické energie na celém území mikroregionu je společnost E.ON Energie, a.s.  
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Plynofikace 

 Na rozvod plynu jsou napojeny všechny obce mikroregionu. Provozovatelem rozvodu 

plynu na celém území mikroregionu je Jihomoravská plynárenská, a. s. 

 

Vodní zdroje 

 Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod na území mikroregionu 

je zajištěno společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Pitná voda z vodovodu  

pro veřejnou potřebu dodávaná touto společností je v celém spektru nezávadná a její kvalita 

zcela odpovídá vyhlášeným parametrům. Jakost vypouštěných odpadních vod je kontrolována 

laboratoří společnosti. 

 

Komunikační sítě 

 Pokrytí telefonními linkami je v oblasti na dobré úrovni. Signál ke komunikaci 

mobilních telefonů a k příjmu televizního vysílání je dostatečně zajištěn.  

 Velmi důležitá je také otázka dostupnosti a šíření informací prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií. Všechny obce mikroregionu mají možnost  

se připojit k internetu prostřednictvím telefonní linky nebo pomocí bezdrátové technologie, 

s různou kvalitou a rychlostí.  

 

Školství 

 Systém vzdělávací soustavy je v mikroregionu zastoupen úrovní mateřských  

a základních škol. Za vyšším stupněm vzdělání je nutno vyjíždět za hranice mikroregionu. 

Výjimku tvoří město Kunovice, které disponuje také školským zařízením středního a vyššího 

stupně.  

 Mikroregion má dostatečně vybudovanou síť mateřských a základních škol. Počet dětí 

navštěvujících tato zařízení vyhovuje jejich současným kapacitám. Ohrožením dalšího 

fungování by mohl být nepříznivý demografický vývoj s klesajícím počtem dětí.  

 Pro zvýšení celkové kvality vzdělávacího systému je nutné zintenzivnění vzájemné 

spolupráce a koordinace všech aktivit zúčastněných subjektu (např. MŠ, ZŠ, Dům dětí  

a mládeže, kulturní dům, sportovní organizace, zájmové spolky atd.). 

 

Zdravotnictví 

 Území mikroregionu je pokryto základní sítí zdravotnických zařízení (obvodní lékař, 

dětský lékař, stomatolog). Stálé lékařské ordinace v mikroregionu jsou lokalizovány v obcích 
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Hradčovice, Kunovice, Míkovice, Podolí, Popovice a Veletiny. Jedná se o privátní praxe 

obvodních lékařů, stomatologů, dětských lékařů, chirurga a gynekologa.  

 V případě hospitalizace občané dojíždí do Uherského Hradiště, kde jim zdravotní péči 

poskytne místní nemocnice. Rozmístění existujících lékařských zařízení v mikroregionu jejich 

kapacita a dosažitelnost se jeví jako dostatečné. 

 V mikroregionu jsou lokalizovány dvě lékárny (Kunovice). 

 

2.5.3 Domovní a bytový fond 

 Důkladná analýza domovního a bytového fondu se stává velmi důležitým 

předpokladem pro vypracování správného a efektivního plánu rozvoje každého mikroregionu.  

 Počet domů (rodinné domy, bytové domy a ostatní budovy) na celém území činí 

2 902, z pohledu vlastnické struktury domů se jedná především o domy v soukromém 

vlastnictví. Z celkové struktury domovního a bytového fondu v mikroregionu převládají byty  

v rodinných domcích (viz Příloha 1, tabulka 2.10 a tabulka 2.11). 

 

2.6 Přírodní a kulturní zajímavosti  

2.6.1 Přírodní zajímavosti 

 Na území Dolního Poolšaví se rozkládá hned několik zajímavých přírodních lokalit. 

 

 Přírodní rezervace Rovná Hora se rozkládá 1,3 km severně od obce Hradčovice 

v katastrálním území Lhotka v nadmořské výšce 250 – 340 m.n.m. Celková výměra přírodní 

rezervace je 12,2667 ha. Jsou to louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Posláním 

přírodní rezervace je ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. 

 

 Přírodní památka Olšava byla vyhlášena v roce 1999. Představuje poslední zbytek 

přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy mezi obcemi Podolí a Míkovice. Oblast je 

poutavá hlavně ze zoologického hlediska. 

 

 Přírodní park Prakšická vrchovina vyhlášený v roce 1999 na ploše téměř 4500 ha 

leží mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na pravém břehu řeky Olšavy. Jeho 

území zahrnuje i maloplošná zvláště chráněná území, přírodní rezervace Rovná hora  

a Vrchové-Chrástě a přírodní památku Terasy. Území je cenné výskytem řady teplomilných 

druhů rostlin a živočichů. Bylo zde zjištěno 11 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 78 druhů 
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ptáků, 28 druhů savců, celkem 121 druhů obratlovců, z toho 38 druhů zvláště chráněných  

a okolo 100 druhů vzácných bezobratlých živočichů, především motýlů. Vidět zde můžete 

mimo jiné modráska hořcového a tmavohnědého, ohniváčka černočárného a otakárka 

fenyklového a ovocného. Za zmínku stojí také výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné, 

krasce třešňového, křižáka pruhovaného, slíďáka úhorního či pakudlanky jižní. 

 Ze vzácnějších rostlin zde roste např. hořec křížatý, hořeček brvitý, růže galská, 

černohlávek drápatý, len tenkolistý nebo mochna bílá. 

 V přírodním parku se chrání i charakteristický ráz krajiny s dochovanou typickou 

zástavbou, včetně památek a kultury zdejších obyvatel. 

 

 Přírodní památka Terasy se nachází v Prakšické vrchovině na pravém údolním svahu 

potoka Hološna v nadmořské výšce 215 až 295 m. Jedná se o bývalé sady v terasovitém 

uspořádání s bohatým výskytem teplomilných druhů živočichů a rostlin. 

 

 Přírodní rezervace Vrchové – Chrástě vyhlášená v roce 1982 o výměře 25,11 ha. 

Jedná se o stepní až lesostepní stráň přecházející v les, v níž žijí vzácné druhy rostlin  

a hmyzu. 

 

2.6.2 Kulturní zajímavosti 

 Oblast je typická svou pohostinností a přívětivostí, vínem, slivovicí a slováckým 

folklorem. V obcích se během roku stále udržují zvyky a tradice – obchůzkou tříkrálovou 

počínaje přes fašank, vynášení Mařeny s jejím obřadním topením v potoce, které se dodnes 

traduje ve Veletinách, Hradčovicích a Drslavicích. Na obchůzku navazuje chození s létečky  

– ozdobenými májkami, šlehačková velikonoční obchůzka a stavění máje.  

 Slavnost jízdy králů se koná každý sudý rok v Kunovicích. Dožínkové slavnosti, 

konané na počest dobře sklizené úrody pořádá obec Míkovice poslední víkend v srpnu. 

Podzim je nejčastějším obdobím hodů, kdy se v průběhu měsíce září až listopadu konají 

zpravidla ve většině obcí hody s právem. Slavnost vrcholí vozením berana, které je součástí 

sobotní (Sady), nedělní (Kunovice) nebo pondělní obřadní obchůzky (Míkovice).  

Předvánoční období je spojeno s mikulášskými obchůzkami, které se udržují ve všech obcích, 

stejně jako dodržování adventních tradic. 
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 Na území tohoto mikroregionu je bezpočet památek a pozoruhodných míst  

pro každého návštěvníka. Jednotlivé kulturní zajímavosti jsou uvedeny prostřednictvím výčtu 

kulturních památek v obcích MRDP.  

 

Město Kunovice 

Panský Dvůr 

Letecké muzeum Kunovice 

Kostel sv. Petra a Pavla 

Památkový domek 

Slovácká búda a Slovácký sklep 

 

Uherské Hradiště – Míkovice 

Kostel sv. Anežky České 

 

Uherské Hradiště – Sady 

Kostel Narození Panny Marie 

Archeologická lokalita Uherské Hradiště – Sady „Výšina sv. Metoděje“ 

 

Uherské Hradiště – Vésky 

Kaplička sv. Anny 

 

Obec Podolí 

Dům č. 16 – Kolajovo 

Kaple sv. Ducha 

Kaple Panny Marie Růžencové 

 

Obec Drslavice 

Zámek Pepčín 

Kaple Panny Marie Svatohostýnské 

Sušírna ovoce – technická památka č. p. 24 

 

Obec Veletiny 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje 

Búdy ve Veletinách – Staré Hoře 
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Obec Popovice 

Potomákovo muzeum krojů 

Kostel panny Marie Růžencové  

Pohyblivý betlém 

Amfík Bukovina 

 

Obec Hradčovice 

Kostel Všech svatých 

Hospoda u Holuba 

Rozhledna 

 

2.7 Cestovní ruch 

 Na území mikroregionu existují velmi příznivé předpoklady pro rozvoj cestovního 

ruchu. Je to dáno turistickým potenciálem krajiny, ale také množstvím památek  

a významných míst, které jako výsledky úsilí několika generací doplňují obraz krajiny  

a dodávají jí neopakovatelný výraz.  

 

2.7.1 Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu  

 Nachází se zde významné lokality z dob Velké Moravy, vedle toho také památkový 

domek v Kunovicích zachycující obraz běžného života dob dávno minulých. V Podolí věří,  

že udržování tradic a zvyků našich předků je součástí kultury a je tedy třeba usilovat  

o zachování tohoto odkazu i pro příští generace, proto zde vznikla půjčovna krojů. 

 Z výšky je možné celé území shlédnout z rozhledny ve Lhotce, pro náročné je tu areál 

Slováckého aeroklubu, který nabízí možnost vyhlídkových letů, tandemových seskoků  

či vyhlídkové lety balonem. 

 Celá oblast je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku, všechny obce jsou vybaveny 

odpočívadly.  

 

2.7.2 Infrastruktura pro cestovní ruch 

 Mikroregion má díky své poloze vhodné podmínky pro cyklistiku. Krajem vede 

několik významných cyklotras, z nichž bezesporu nejvýznamnější je dálková cyklotrasa č. 47 

„Moravská“ (Olomouc – Kroměříž – Uherské Hradiště – Hodonín, 134 km), která zároveň 
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protíná území mikroregionu na trase Uherské Hradiště – Sady a Kunovice. Dále je to celá 

řada cyklotras: 

 č. 5049 „Uhersko-hradišťská“ (Uherské Hradiště – Mařatice – Mistřice – Hradčovice – 

Lhotka – Drslavice – Havřice – Uherský Brod – Těšov – Újezdec – Šumice – Nezdenice – 

Bojkovice – Pitín, 39 km), 

 cyklostezka napříč Dolním Poolšaví (Kunovice – Sady – Vésky – Popovice – Veletiny – 

Hradčovice – Lhotka – Drslavice – Havřice – Vlčnov – Veletiny – Podolí – Míkovice,  

32 km).  

 Turistickému potenciálu odpovídá i množství naučných stezek. K těm nejznámějším 

v mikroregionu patří naučná stezka Kunovský les, naučná stezka mezi obcemi Hradčovice  

a Drslavice či naučná stezka Po hranici devíti katastrů.  

 Velké množství informací, které jsou užitečné pro návštěvníky mikroregionu, je 

možné získat formou průvodců, map, propagačních materiálů či upomínkových předmětů 

v informačním centru v Kunovicích nebo na obecních úřadech.  

 

2.7.3 Ubytovací zařízení  

 Atraktivita kulturní krajiny mikroregionu se odráží v nabídce ubytování. Přehled 

ubytovacích zařízení je uveden v tabulce 2.12 (viz Příloha 1). Z tabulky je patrné,  

že ubytovací kapacity jsou ve 4 z 9 obcí mikroregionu. Celková kapacita ubytovacích zařízení 

je 477 lůžek.  

 Je možno konstatovat, že nabídka ubytování pro návštěvníky Mikroregionu Dolní 

Poolšaví je omezená, proto by se měl mikroregion v budoucnu zaměřit na případnou 

rekonstrukci stávajících a rozvoj dalších ubytovacích zařízení. 
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3 Teoretická východiska tvorby marketingové strategie 

 Obsahem této kapitoly bude objasnit podstatná teoretická východiska pro řešení dané 

problematiky. Ze začátku se zaměřím na vymezení pojmů region a mikroregion. Dále budu 

pokračovat založením mikroregionu a aktivitami těchto sdružení. Závěr je věnován 

strategickému plánu rozvoje mikroregionů, jeho členění a marketingu měst a regionů. 

 Strategické plánování je jedním z běžně užívaných nástrojů sociálního  

a ekonomického rozvoje. Se strategickými plány se ve veřejném sektoru ve 21. století roztrhl 

pytel. Větší města mají své strategické plány. Kraje připravují specializované dokumenty 

rozvoje. Převážná část mikroregionů strategicky plánuje svůj další rozvoj. Strategie je tedy 

klíčovým nástrojem rozvoje území.  

   

3.1 Regiony a regionalizace 

 V současné době se velmi často hovoří o termínech jako regionální politika, regionální 

rozvoj, regiony či mikroregiony apod., aniž by si většina populace lámala hlavu nad tím,  

co tyto termíny obsahují a od čeho se odvozují. Proto je nutné si nejprve ujasnit základní 

terminologický systém. [11]   

 V prvé řadě si vymezíme pojem region. Nejobecnější výklad, který lze nalézt je 

„krajinný celek různého řádu, správní celek, okrsek, rajon. [6] 

 Urbanistická teorie chápe region především jako prostor zázemí velkých měst, prostor 

aglomerací. Hovoří o regionálních městech, kterými se rozumějí širší sídelní soustavy 

s určitou délkou funkcí, i o městských regionech, zahrnujících města s gravitujícím okolním 

osídlením. Rozlišují se plánovací a správní regiony, které se člení na jednotlivé subregiony, 

mající specifické znaky a svá sídelní střediska. [2]  

 Komplexnější pohled na region nám nabízí teorie socioekonomické geografie, kde je 

region chápán jako „území na zemském povrchu s od ostatních odlišných, ale vnitřně 

sourodou (konzistentní) strukturou buď fyzických prvků, nebo socioekonomických prvků  

a jejich rozvoje. Tyto prvky pak vytváří významovou jednotku a jeho odlišení od ostatních 

území. Existuje nekonečné množství, na jejichž základě jsou regiony vymezovány: fyzické 

atributy jako např. klima, typ povrchu, půdy atd.; socio-ekonomické charakteristiky zahrnující 

strukturu osídlení, ekonomické aktivity, využití území, jazyk atd.“ [1]  
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 Regionalizace vymezuje regiony a zpracovává informace o územním rozčlenění. 

Sestupné uspořádání státu člení území do stále menších celků. Některé obce ovšem usilují  

o spolupráci s dalšími obcemi, tudíž se mohou vytvářet např. mikroregiony.  

 

3.2 Mikroregion 

 Na většině území České republiky čím dál tím častěji dochází k hromadnému 

zakládání mikroregionů. Tuto činnost podnítilo v prvé řadě Ministerstvo pro místní rozvoj 

vyhlášením dotačních pravidel, která umožňují získat další finanční prostředky z Programu 

obnovy venkova. Mnohé obce vstupují do mikroregionů pouze za tímto účelem.  

 Pojem mikroregion v českém právním řadu nenajdeme. Užívá se termín region. 

Region je „území vymezené na základě společenských znaků charakterizující relativně 

uzavřený celek odlišující se od okolí specifickými funkcemi a rolemi. [11]   

 Pojem mikroregion lze vymezit mnoha definicemi. Mikroregion jako „sdružení obcí 

s různou právní formou subjektivity. Jejich cílem je společný rozvoj území vymezený 

společným katastrálním územím těchto členských obcí. Orgány mikroregionu se podílejí na 

strategickém plánování a realizaci jednotlivých aktivit a projektů. Charakter spolupráce je dán 

funkčními vazbami a specifikami regionu.“ [15]  

 Jedna z dalších definic mikroregionu je od Viléma Knoola. Ten se zmiňuje  

o mikroregionu „jako o dobrovolném sdružení obcí s různou právní subjektivitou. 

Mikroregion má zpravidla větší území, než je území obce, má však společné problémy  

či rysy. Případně se jedná o přirozené spádové území, kde více subjektů, nejčastěji obcí, 

spolupracuje na řešení společných či obdobných problémů.“ [8]  

 

 Na základě prvotní formulace lze mikroregiony rozdělit dle následujících hledisek: 

Poměru velikosti první největší a druhé největší obce mikroregionu 

 sdružení menších obcí obklopující spádové centrum, zde je jednoznačná převaha 

největší obce 

 mikroregiony zahrnující více obcí zhruba stejné velikosti nebo významu [15]  

 

Důvodu dobrovolné spolupráce 

 mikroregiony vzniklé za účelem konkrétní investiční akce 

 mikroregiony s cílem obecného rozvoje území specifikovaným ve strategickém plánu 

rozvoje daného území [15]  
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 Z hlediska právní subjektivity / formy lze vymezit šest typů mikroregionů. 

3.2.1 Dobrovolný svazek obcí 

 Dobrovolný svazek obcí (mikroregiony sdružené ve formě dobrovolného svazku obcí 

dle Zákona o obcích 128/2000 Sb.) – dle § 46, 48, 49, 50, a to smluvním podpisem 

meziobecní spolupráce a) za účelem řešení konkrétní, především investiční akce – nestabilní, 

b) za účelem „širší“ „víceúčelové“ spolupráce. [15]  

 

3.2.2 Mikroregion s jinou právní subjektivitou 

 Mikroregion s jinou právní subjektivitou, která je podložena platnou legislativou 

České republiky. 

 Dle občanského zákoníku – zájmová sdružení právnických osob se soukromoprávními 

subjekty (§ 20 f až § 20 j) občanského zákoníku.  

 Dle obce jako společníka a.s. či spol. s r.o. (zajímavostí je, že žádné ustanovení 

jakéhokoliv právního předpisu výslovně nezakazuje, aby i svazek obcí vstupoval  

do obchodních společností jako společník, naopak dle § 1 odst. 2 ve spojení  

s § 23 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze tuto možnost 

dovolit – zákon č. 250/2000 Sb.) – dle zákona o obcích.  

 Dle zvláštních zákonů (zákon č. 227/1997 Sb., nadační zákon).  

 Dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů nebo zákona č. 248/1995 Sb.  

o obecně prospěšných společnostech.  

 Případně existují mikroregiony bez jakéhokoliv právního základu – čistě dobrovolná 

spolupráce. [15]  

 

 Zvláštním typem mikroregionů je Leader neboli tzv. leaderovské mikroregiony, 

jejichž cílem je podporovat obyvatele venkovských oblastí, aby se vzájemnou spoluprácí  

na základě partnerství vypořádali s novými problémy, kterým tento kraj čelí.  

 

3.3 Založení mikroregionu 

 Každá obec vstupující do mikroregionu by měla mít jednoznačnou představu,  

co od této účasti očekává. Pro dobré fungování mikroregionu není ani tak rozhodující jeho 
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velikost, jako spíše zvolení správné strategie. Základem je náležitě sepsaná smlouva  

o sdružení, s vymezením všech práv a povinnosti členů. Tomuto formálnímu kroku je třeba 

věnovat spolu se stanovami mikroregionu velkou pozornost. Aby v budoucnu nedocházelo ke 

sporům a neshodám mezi členy sdružení, musí být ve smlouvě jasně ošetřena a formulována 

všechna místa. Tím mají členové mikroregionu k dispozici podklady pro jejich případné 

řešení. 

 Dalším důležitým bodem při zakládání mikroregionu je vhodné zvolit vhodný název 

sdružení. Ten by měl charakterizovat území, na kterém se obce rozkládají. Je možno jej 

odvodit i od významné vlastivědné charakteristiky daného území. Hledisko vhodné propagace 

spočívá právě již v určení názvu, který je důležitým marketingovým tahem, proto by význam 

správného názvu sdružení neměl být podceňován. 

 Vedoucím představitelem mikroregionu by měl být člověk s přirozenou autoritou, 

který má charisma a je schopen důstojným způsobem zastupovat mikroregion navenek. Měla 

by to být osoba, která se může naplno věnovat práci v komunální sféře. Zároveň je vhodné, 

aby tato osoba měla po ruce právě tak kvalifikované zástupce schopné reprezentovat  

a podávat informace v patřičné kvalitě.  

 Častým problémem nově zakládajících sdružení je výše členského příspěvku. Jeho 

úkolem je zabezpečit základní funkce mikroregionu a v případě podávání projektu musí být 

zabezpečena i spoluúčast mikroregionu, pokud projekt je finančně vyrovnáván přímo 

mikroregionem.  

 

3.4 Aktivity mikroregionu 

Obce se nejčastěji sdružují pro následující oblasti činností: 

 

1. Podávání integrovaných projektů pro řešení infrastruktury obcí. 

 Tato aktivita bývá nejčastějším důvodem zřízení mikroregionu. Problémem však bývá 

nedostatek finančních zdrojů menších obcí se těchto projektů zúčastnit. Proto je pro malé 

obce výhodné, aby se staly členy početnějšího sdružení, kde je více členů a tím i větší 

participace na finančně nákladnějším projektu. Dalším problémem pro uskutečňování 

projektů jsou mezilidské vztahy na venkově. Nicméně mikroregion může přispět k překonání 

těchto vlivů. Řešením může být název mikroregionu, který poslouží ke sjednocení doposud 

nespolupracujících obcí a občanů. 
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2. Řešení problémů nahromaděných v předchozích letech, které svým rozsahem a 

významem přesahují hranice jedné obce 

 Pokud obce zakládají mikroregion za tímto účelem, jedná se již většinou  

o cílevědomou záležitost, kdy byly hledány zdroje na její realizaci. Cílem je především 

zlepšení infrastruktury všeho druhu. 

 

3. Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života 

obyvatel členských obcí 

 Tuto oblast činností zastupují převážně místní spolky, svazy či knihovny. Snaha obcí 

spočívá v subvenci a zachování společenského života v obci. Problémem je však nedostatek 

finančních prostředků. Řešením je společné organizování a podpora budování infrastruktury, 

podpora podnikatelů, kteří jsou poté schopni podpořit různé aktivity, místní zájmové 

organizace ve formě sponzorských darů.  

 

4. Společnou ochranu práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, 

neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami  

a podobně 

 Cílem dalšího bodu je koordinace vztahů a vzájemné spolupráce mezi obcemi  

a četnými podnikatelskými subjekty. Pokud se obce sdruží, mohou se jako velký subjekt stát 

pro podnikatele zajímavější a tím může být vytvořen prostor pro jednání o cenách služeb. 

Důležité ovšem je, aby v rámci mikroregionu byly vytvořeny podmínky pro vznik dalších 

pracovních míst. Problémem je opět nedostatek finančních prostředků, které je však možné 

zabezpečit pomocí podpory státu popřípadě i ze zahraničních programů.  

 

5. Společný postup všech vyjmenovaných v lobování za mikroregion 

 Evropská unie klade velký důraz na spolupráci v regionech mezi místní samosprávou, 

státní správou, podnikateli a občany. Proto mnohé mikroregiony již navázaly spolupráci 

s místními podnikateli. V některých regionech fungují i zastřešující sdružení, která se podílí 

na veškeré koordinaci. Na podávání projektů by měla spolupracovat také celá řada obyvatel. 

Občané musí být informováni o činnostech, které se v dané oblasti provádí. Velká sdružení 

jsou partnery zákonodárců zvolených v jednotlivých regionech, kde sdružení působí. Jedná se 

o ovlivňování zákonodárců s cílem prosazení vlastních zájmů.  
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6. Společný postup při územním a investičním plánování a při rehabilitaci venkovského 

rázu obcí 

 Při územní či investičním plánování by mělo být základem vyhotovení studie, nejlépe 

podle metodiky SWOT analýzy, ve které by byly popsány záměry jednotlivých obcí. Úkolem 

této studie je koordinovat územní plány a investiční záměry jednotlivých obcí nejlépe na delší 

časové období. Pokud je tato studie zpracována, může být poté výchozím bodem při dalším 

postupu při získávání finančních prostředků.  

 

7. Společné získávání informací potřebných pro další rozvoj území a podávání projektů 

 Dalším problémem venkova je zpravidla práce s informacemi. Cílem sdružování obcí 

je pořádání besed, na kterých by měly být objasňovány konkrétní problematiky. Všeobecné 

informace jsou podstatou pro pořádání těchto aktivit. Mikroregion by měl, ale také pracovat 

na získání co nejvíce aktuálních informací. Chybou mikroregionů je, že se často zaměřují  

na jeden cíl a nevěnují pozornost aktuálnímu dění. Tím mu zpravidla unikají finance, které by 

mohly využít jinde.  

 

8. Výměna zkušeností mezi představiteli obcí a mezi mikroregiony 

 Předpokladem fungujícího sdružení je komunikace mezi jeho členy. Celá řada 

sdružení se dnes scházejí v pravidelných intervalech. I jakákoli neformální komunikace je 

prospěšná, protože se takřka pokaždé vyskytne nějaký námět k zamyšlení. Některá větší 

sdružení se již naučila pracovat mezi sebou. Příkladem předávání zkušeností jsou například 

společná setkání, besedy apod.  

 

3.5 Strategie  

 Existují různá pojetí strategie, především podle filozofie, z níž vychází a přístupů,  

jimiž je formována. Teorie strategického řízení vnímá strategii v několika různých rovinách.  

Jednu z nejstarších definic formuloval A. Chandler (1962), který uvádí, že „strategie je 

určení základních dlouhodobých cílů subjektu, způsobu jejich dosažení a alokace zdrojů 

nezbytných pro uskutečnění těchto cílů.“ Dále W. F. Glueck (1980) definuje strategii jako 

„jednotný, souhrnný a integrovaný plán, který je navržený, aby zabezpečil dosažení 

základních cílů subjektu.“ Quinn a Mintzberg (1991) vnímají strategii jako „model nebo plán, 

který integruje hlavní cíle subjektu, politiky a aktivity do soudržného celku.“ Na základě 

těchto jednotlivých teorií je možné shrnout termín strategie jako způsob dosažení cílů.  
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3.6 Strategie mikroregionů 

 Také ve veřejné správě se vyplatí uvažovat o strategickém plánování. Zde je 

strategické plánování více zaměřeno na celkový rozvoj obce, kraje nebo celého státu a hledá 

možnosti, jak lze na jedné straně zamezit důsledkům negativního vývoje a podpořit možnosti 

nebo předpoklady rozvoje. [12]  

 

 Strategie – program rozvoje mikroregionu musí být cílena stejně jako strategie, 

kteréhokoli jiného subjektu veřejné správy. To znamená, že bude koncipována jako dokument 

střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, 

sociálního, kulturního a ekologického charakteru na jeho území. Ve své výsledné podobě 

představuje jednotný názor členských subjektů na možnosti a předpoklady rozvoje 

mikroregionu a obcí. V tomto smyslu existenci programu je nutno chápat jako jednu  

ze základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území mikroregionu. [13]  

 

 Strategie sama o sobě neznamená v žádném případě zlepšení. Každá strategie je pouze 

textem, který je doplněn více či méně zajímavými přílohami. Vlastní zlepšení situace 

v mikroregionu je možné pouze za předpokladu realizace některých strategických záměrů 

nebo strategických cílů. [12]  

 

 Program je účelným zdrojem informací pro místní podnikatelskou sféru z hlediska 

formování její podnikatelské strategie. Je rovněž užitečným podkladem pro zájemce 

z tuzemska i zahraničí o investování na území mikroregionu, kdy již samotná existence 

dlouhodobější strategie rozvoje území je chápána ze strany investorů jako příznivý faktor 

umožňující uplatnění jejich zájmů. [13]  

 

 Mezi základní funkce strategie patří: 

 definice společných zájmů mikroregionu, jeho dílčích částí tj. obcí a měst, obyvatel  

a podnikatelských subjektů 

 konkretizace základních předpokladů realizace společných zájmů 

 optimalizace územně-technických a sociálně-ekonomických podmínek pro rozvoj 

bydlení a podnikání 

 koordinace vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem 

k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru 
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 koordinace rozdělování veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek  

pro bydlení a podnikání 

 definice dlouhodobých záměrů hospodářské a sociální politiky pro území 

mikroregionu 

 posílení vědomí sounáležitosti k mikroregionu a odpovědnosti za jeho rozvoj  

u místních obyvatel a podnikatelů [13]  

 

3.6.1 Rozvojové problémy 

 Rozvojové problémy (slabé stránky, limity, bariéry rozvoje) mikroregionu vyplývají 

buď z nedostatečného objektivního či subjektivního rozvinutí vnějších a vnitřních podmínek 

během dosavadního rozvoje mikroregionu (pak představují i jeho možné rozvojové šance) 

nebo naopak z přecenění jejich možností, které neodpovídají celkovému stavu jejich rozvoje 

(pak vstupují jako možné limity či bariéry dalšího rozvoje). Rozvojové problémy ovlivňují 

směry a dynamiku dalšího rozvoje daného území. [13]  

 

3.6.2 Rozvojové předpoklady 

 Na základě analýzy se vyhodnotí stávající kvantitativní a kvalitativní úroveň vnějších 

a vnitřních podmínek, předpokladů, problémů a bariér rozvoje mikroregionu. Na jejím 

základě lze stanovit, jaké faktory jakožto rozvojové předpoklady a možnosti mohou vedle 

slabých stránek zásadním způsobem ovlivňovat až vymezovat směry a dynamiku dalšího 

vývoje regionu. [13]  

 Základním hodnotícím kritériem pro posouzení jednotlivých jevů a faktorů jako 

rozvojových předpokladů a možností (resp. slabých stránek) je porovnání mikroregionu se 

situací v sousedních subjektech, příp. s celostátními trendy a tendencemi v daných okruzích  

a sférách. [13]  

 

3.6.3 Strategický plán rozvoje mikroregionů 

 Dokument se skládá ze tří hlavních částí. Základem je souhrnná situační analýza spolu 

se SWOT analýzou sledovaného území. Strategická část, ze které vyplývají prioritní záměry 

mikroregionu, je druhou částí programu rozvoje. Poslední část popisuje implementaci 

strategie formou akčního plánu vymezující konkrétní aktivity a projekty určené k realizaci 

v konkrétním období.  
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Členění dokumentu vypadá následovně: 

 Analytická část: 

 Situační analýza 

 SWOT analýza 

 Strategická část: 

 Vize  

 Priority 

 Opatření 

 Aktivity 

 Implementační část: 

 Akční plán 

 

Analytická část 

Situační analýza 

 Situační analýza je text, jehož cílem je komplexně zmapovat dané území. Kvalitní 

popsání stavu je východiskem pro správné stanovení strategických směrů a cílů. Většinou se 

jedná o kombinaci „tvrdých“ dat a mírně hodnotícího stylu. [15]  

 Fakta a poznatky získané při zpracování této analýzy mikroregionu jsou výchozím 

bodem a hlavním podkladem pro zpracování SWOT analýzy. Posuzování území 

mikroregionu by mělo být založeno na komplexním přístupu se zaměřením na jeho 

předcházející vývoj a současnou situaci. [9]  

 

Obvykle je dodržována následující struktura: 

1. Dosavadní koncepční dokumenty a jejich shrnutí. 

2. Poloha a přírodní podmínky (vymezení mikroregionu, poloha, geomorfologické 

podmínky, geologické podmínky, hydrologické podmínky, klimatické podmínky, 

pedologické podmínky, biogeografické podmínky, využití krajiny). 

3. Obyvatelstvo a osídlení (demografický vývoj, struktura obyvatelstva, 

socioekonomická úroveň, sídla, sídelní síť a struktura osídlení, urbanistická struktura, 

regionální vazby sídel, rozvojové póly a osy, bytový fond a bytová výstavba). 

4. Občanská vybavenost (obchody a služby, školství, zdravotnictví, sociální péče, 

kultura, sport a rekreace, úřady a instituce, spolky a nevládní neziskové organizace). 
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5. Doprava a technická infrastruktura (charakteristika dopravní sítě, dopraní osy, 

významné uzly, dopravní obslužnost, elektrická energie, voda, plyn, teplo, 

komunikační sítě, odpadové hospodářství). 

6. Ekonomika (ekonomická výkonnost, struktura ekonomické základny, zaměstnanost, 

odvětvová struktura – průmysl, zemědělství, těžební průmysl, stavebnictví, cestovní 

ruch, služby, trh práce, nezaměstnanost, majetek obcí a náklady na jeho správu, 

městské a obecní rozpočty, dotace a příjmy na osobu). 

7. Životní prostředí (voda, ovzduší, půda, hluk, zátěže, hlavní znečišťovatelé prostředí, 

chráněná území, ekologická stabilita krajiny, územní předpoklady trvale udržitelného 

rozvoje). [15]  

 

Strategická část 

 Je tvořena těmito komponenty: 

 Vize  

 Oblasti rozvoje 

 Priority 

 Opatření  

 Aktivity 

 

Vize 

 Vize je obecnou formulací konečného stavu (tzn. jak by měl mikroregion vypadat  

po realizaci opatření stanovených ve strategii). Někdy může být formulování vize 

doprovázeno vydefinováním určitého motta, které jasně a úderně charakterizuje daný 

mikroregion. [15]  

 

Oblasti rozvoje 

 Jednotlivé oblasti ve svém součtu kompletně pokrývají veškerou problematiku 

mikroregionu. Zpravidla kopírují oblasti použité ve SWOT analýze. V případě potřeby mohou 

být definovány další oblasti, jejichž řešení je pro daný mikroregion typické a prioritní. [15]  

 

Priority 

 Vymezují pouze několik klíčových směrů rozvoje, které jsou pro rozvoj daného území 

společné všem nebo většině obcí mikroregionu. Jejich vymezení je důležité pro větší 
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koncentraci úsilí mikroregionu do několika málo oblastí, které mohou přinášet efekty 

v rozvoji nebo řešení problémů mikroregionu. 

Součástí formulování priorit je také formulace dlouhodobých strategických cílů, které 

stanovují cílový stav, kterého bychom chtěli dosáhnout. [15]  

 

Opatření 

 Jsou jednotlivé dílčí záměry/projekty, které je třeba uskutečnit, aby byly řešeny 

problémy nebo využívány pozitivní aspekty mikroregionu. V důsledku toho by měly být 

naplňovány definované priority a cíle mikroregionu. 

 Opatření popisují kroky, kterými lze dosáhnout naplnění strategických cílů. Jedná se  

o obecné označení aktivit, směřujících k řešení konkrétního problému. [15]  

 

Aktivity 

 Každé opatření se skládá z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k realizaci 

opatření. Uskutečnění jednotlivých aktivit zpravidla podléhá určité časové posloupnosti, která 

je specifikována výběrem jednotlivých aktivit do akčního plánu. Priority a návrhy opatření se 

tedy následně rozpracovávají do konkrétních aktivit mikroregionu. K návrhům opatření a ke 

konkrétním projektům jsou přiřazeny možné zdroje financování. Aktivity by měly být  

co nejkonkrétnější, aby se strategie stala použitelným dokumentem pro kohokoli, kdo s ním 

bude později pracovat. [15] 

 

Implementační část 

Akční plán 

 Akční plán plní funkci databáze aktivit, jejichž uskutečnění je v silách mikroregionu 

v prvním roce od zahájení realizace strategie. Akční plán aktivity konkretizuje předpoklady  

a finanční náročnost jejich uskutečnění. Nezbytnou součástí je i vymezení osobní 

zodpovědnosti za uskutečnění aktivity. 

 Podléhá pravidelně aktualizaci, která následuje vždy po uplynutí období, na které je 

akční plán sestaven, a po vyhodnocení dosavadní realizace aktivit. Jedná se tedy o aktuální 

dodatek ke strategii, ve kterém jsou managementem rozvoje vybrány projekty, které by měly 

být realizovány v horizontu jednoho roku. 

 Akční plán by měl obsahovat: 

 Název priority/Opatření, v rámci které jsou realizovány jednotlivé aktivity. 

 Popis aktivit, které se budou realizovat v 1letém období. 
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 Určení odpovědnosti, včetně kontaktů na konkrétní realizátory jednotlivých aktivit. 

 Spolupracující subjekty, které je nutné zapojit do realizace aktivit. 

 Vymezení předpokládané finanční náročnosti na realizaci jednotlivých aktivit. 

 Vyjasnění potencionálních zdrojů na realizaci aktivit. 

 Další specifikace/předpoklady pro realizaci aktivit. [15]  

 

 Z hlediska realizace strategie je důležité popsat na závěr celého procesu organizační 

strukturu, systém financování a vyhodnocování strategie. [15]  

 

Organizační struktura 

 By měla být popsána z hlediska managementu rozvoje uplatňovaného v daném 

mikroregionu. Nemělo by se však zapomenout popsat systém řízení ze dvou hledisek, a to: 

 struktury rozhodovací, 

 struktury výkonné. [15] 

 

 Nezbytnou součástí je také určení zodpovědné osoby za monitoring a vyhodnocení 

plnění strategického plánu rozvoje. [15] 

 

Systém financování 

 Z hlediska strategického plánování je důležité nacházet finanční zdroje, které povedou 

k realizaci jednotlivých priorit a opatření a povedou k naplnění cílů mikroregionu.  

Pro úspěšné zvýšení schopnosti mikroregionu je nutné využívat nejen vlastní zdroje 

mikroregionu, ale i především vnější finanční zdroje, které budou významné zejména 

z hlediska důležitých mikroregionálních projektů. Pro úspěšnost celého procesu strategického 

plánování je významná míra zapojení veřejného soukromého a neziskového sektoru  

do realizace strategie a jeho financování. [15] 

 

Vyhodnocování strategie 

 Hodnocení realizace strategického plánu se odehrává ve dvou rovinách. 

 Hodnocení realizace opatření z hlediska cílů, kterými jsou vymezeny jednotlivé 

priority. Zaměřena by měla být na zjištění, zda výsledky realizovaných aktivit vedou 

ke stanoveným cílům. 
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 Monitoring realizace opatření se odehrává po uplynutí aktuálního období akčního 

plánu, prostřednictvím výroční zprávy mikroregionu. Výroční zpráva by měla být 

zveřejněna na internetu a na úředních deskách v obcích. [15] 

  

 Pro hodnocení úspěšnosti realizace strategických cílů se využívají tzv. programové 

indikátory – vyčíslitelné ukazatele, které dovolují stanovit, jak daleko je skutečnost od cílové 

hodnoty uvedené ve strategickém plánu. 

 K monitoringu a vyhodnocování činnosti mikroregionu a účinnosti realizovaných 

aktivit/projektů slouží také sada indikátorů – hodnocení efektivity managementu 

mikroregionů. [15] 

 

Aktualizace strategického plánu 

 Je důležitým prvkem z hlediska udržení nastaveného rozvoje území. Měla by vždy 

reagovat na pozitivní i negativní trendy vývoje v mikroregionu, neměla by však probíhat 

„spontánně“. [15] 

 Součástí jsou i podněty a připomínky podané ze strany veřejnosti, pracovních skupin 

či členských obcí v mikroregionu, které v důsledku mohou vést k návrhům změnových 

opatření. [9]  

 K pravidelnému hodnocení úspěšnosti naplňování jednotlivých cílů priorit slouží akční 

plán, sestavený a monitorovaný vždy za uplynulý rok. K „zásahům“ do návrhové části 

strategie a příslušných analýz by mělo dojít jen za předpokladu úspěšného naplňování 

zvolených priorit rozvoje, nebo v případě nenadálých změn trendů jednotlivých politik. [15] 

 

3.7 Marketing měst a regionů 

 Marketing měst a regionů je součástí marketingu služeb. Není přesně legislativně 

vymezen a z toho důvodu je tento marketing odlišně chápán.   

 Jeho hlavním pilířem je rozvoj města jako celku, ať už se jedná o rozvoj ekonomický, 

sociální, fyzický či kulturní. Základní podmínkou pro jeho úspěšný rozvoj je komunikace  

a kooperace mezi všemi relevantními účastníky jako jsou komunální politici, správa města, 

svazy, sdružení, podniky, firmy, neziskové organizace apod. Přestože představy těchto 

účastníků jsou rozdílné, tak je potřeba tuto odlišnost co nejvíce potlačit a zaměřit  

se na flexibilitu a konkurenceschopnost měst a obcí s následnou implementací do strategie 

rozvoje města a obce. 
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3.7.1 Teritoriální marketing 

 Zaměřuje se na dosahování cílů obcí a regionů prostřednictvím uspokojování potřeb 

obyvatelstva, návštěvníků a potenciálních investorů – jsou tedy konkrétními cílovými 

skupinami.  Rozvoj služeb místnímu obyvatelstvu na straně jedné a rozvoj obce či regionu 

jako celku na straně druhé – v dnešní době starostové hodně podceňují vlastní obyvatelstvo. 

Konkurence mezi městy je podobná konkurenci mezi firmami. Město je přitom nepoměrně 

složitější entitou nežli samotná firma, pro také např. marketingový mix a další kategorie mají 

svá specifika. [37] 

 

3.7.2 Typologie městského marketingu 

 Městský marketing má celou řadu následujících variant a dílčích typů, které  

se vyvinuly a vyvíjejí v průběhu realizace projektů městského marketingu ve vyspělých 

zemích: [14]  

 

Město jako produkt 

 Základním východiskem tohoto typu je představa, že rozvoj tohoto území lze 

realizovat stejným konceptem marketingového managementu, který je úspěšným konceptem 

pro řízení firem. Město je pokládáno za produkt a orgány řízení rozvoje území musí aplikovat 

marketingový přístup stejně jako podnikatel, případně manažer společnosti. 

 Zda chce město uspět v konkurenčním prostředí a získat návštěvníky, investory, 

kvalifikované pracovní síly, studenty atd. musí zvýšit svou konkurenceschopnost a vytvářet 

atraktivní nabídky, které budou odpovídat poptávce určitých cílových skupin. [14] 

 

Externí komunikační politika 

 Externí komunikační politika je nejvhodnější pro vyprofilovaná města a regiony, 

jelikož informuje o již existující atraktivní specifické nabídce, a tím zvyšuje poptávku.  

Pro zlepšení image tohoto území používá nástroje propagace, prezentace a public relations. 

[14] 

 

Partnerství aktérů veřejného a soukromého sektoru  

 Zde je kladen důraz na partnerství a spolupráci aktérů veřejného a soukromého sektoru 

zejména při plánování a realizaci jednotlivých projektů. Měli by využít všechny dostupné 

zdroje, ať už finanční, lidské či informační a umožnit tak rychlou realizaci projektů 
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směřujících ke zvýšení atraktivity města. Veřejný sektor poskytuje pozemky, administrativní 

kapacity a urychluje schvalovací řízení. Soukromý sektor naproti tomu poskytuje kapitál, 

profesionální know-how a řídící kapacity pro realizaci projektů. Zisky a výnosy z těchto 

projektů si dělí mezi oba sektory v poměru podle vložených zdrojů.  

 Přínosem tohoto partnerství je vytvoření sítě neformálních kontaktů mezi účastníky 

veřejného a soukromého sektoru a zlepšení komunikace mezi nimi. [14] 

 

Marketing podniků veřejných služeb a institucí veřejného sektoru  

 Tyto komunikální podniky řízené městskou správou nebo regionální správou poskytují 

služby zákazníkům. Stejně jako každý jiný podnik se musí řídit dle požadavků a představ 

zákazníků. Cílem je zvýšit kvalitu, rozsah služeb a udržet či snížit náklady na jejich 

poskytování. Předpokládá se zde, že metody marketingu soukromého sektoru lez aplikovat 

také na podniky veřejného sektoru. [14] 

 

Komplexní teritoriální marketing 

 Tento typ staví na zapojení všech účastníků, kterých se rozvoj území týká. Tedy nejen 

veřejnou správu, ale také podnikatele, vlastníky nemovitostí, společenské organizace, 

zájmová sdružení aj. Jeho úkolem je komplexní plánování rozvoje území prostřednictvím 

realizace projektů odpovídající vizi rozvoje tohoto území. [14] 

 

3.7.3 Marketingový mix města a obce 

 Je souborem taktických nástrojů, kterých může management obce využít  

k přizpůsobování svého produktu, k jeho odlišení od výrobků konkurence, k jeho ocenění, 

případně zhodnocení. Využívá jej také k přiblížení produktu k segmentům tvořícím jeho 

uživatele, k jeho propagaci. Marketingový mix obce pomáhá při výběru procesů, jejichž 

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

 Tvoří jej několik tradičních prvků, pro marketing služeb se používá tzv. 4P, který je 

tvořen produktem (product), cenou (price), distribucí (place) a podporou prodeje (promotion). 

Pro marketing města či obce je nutno jej rozšířit o další čtyři prvky. Jsou jimi lidé (people), 

procesy (processes), partnerství (partnership) a materiální prostředí (psychical evidence).  

 Zavádění marketingové strategie je obvykle umožněno použitím nástrojů 

marketingového mixu, které tvoří základ marketingového plánu organizace. Obdobně lze 

postupovat i při realizaci marketingové strategie obce. [4] 
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Produkt 

 Produktem města nebo obce rozumíme vše, co město nabízí svým obyvatelům, 

návštěvníkům, podnikům a potenciálním investorům a co slouží k uspokojování jejich 

individuálních i kolektivních potřeb. V širším pojetí je možno považovat za produkt obce 

samotnou obec. Některé subjekty jsou rovněž součástí produktu i jeho spotřebitelem.  

V užším smyslu sem patří ta část potřeb, kterou soukromý sektor není schopen uspokojit sám 

a kterou mu dodává obecní úřad na základě svých statutárních funkcí. [4] 

 

Cena 

 Cenový prvek marketingového mixu není většinou v pravomoci poskytovatele 

produktu.  Při stanovení marketingové politiky obce je proto nutné klást důraz na jiné prvky 

marketingového mixu.  Rozhodnutí o tom, zda cena má krýt náklady nebo zda je nástrojem 

dosažení určitého politického nebo sociálního cíle je potom výsledkem politického konsensu.  

Zdá se tedy, že prostor pro uplatňování vlastní cenové politiky obce je značně omezen. [4] 

 

Distribuce 

Podstatou tohoto prvku marketingového mixu je zejména rozhodování o tom, jakým 

způsobem se produkt dostane ke konečnému spotřebiteli, tj. ve volbě distribučního kanálu. 

Obec může produkt poskytovat sama. V takovém případě se jedná o přímý distribuční kanál. 

Pokud svěří poskytování služby jiné organizaci, soukromé či neziskové hovoříme o nepřímém 

distribučním kanálu. V případě, kdy obec vykonává přenesenou působnost státní správy, je 

její úřad v podstatě určitým typem distribučního kanálu, jehož prostřednictvím vykonává stát 

svou moc, případně slouží občanům daného území. Obec také potřebuje distribuční kanály  

k tomu, aby svůj celkový produkt zpřístupnila případným zájemcům. [4] 

 

Materiální prostředí 

 Marketingové prostředí netvoří pouze obec jako taková, tj. její celkové prostředí, ale 

také příroda, ve které je obec zasazena, její celkové územní uspořádání, soubor budov  

a zařízení, architektonické řešení, komunikace apod. Materiální prostředí se rozlišuje  

na periferní a základní prostředí. Periferní a základní prostředí se podílí společně na vytváření 

image služby. Než se zákazník rozhodne využít nabízenou službu, posuzuje ji podle 

viditelných znaků, tedy podle konkrétního hmotného prostředí, které jej obklopuje. [4] 
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Marketingová komunikace 

 Komunikační mix představuje různé nástroje komunikace. Za pomoci této komunikace 

se město či obec snaží ovlivňovat znalosti, postoje i chování potenciálních zákazníků  

ve vztahu k produktům, které jim obec a město nabízí.  

 V teorii marketingu mezi nástroje komunikačního mixu patří: 

 Reklama a propagace 

 Osobní prodej 

 Podpora prodeje 

 Public relations. [4] 

 

Partnerství 

Partnerství považujeme za jeden z nejvýznamnějších prvků marketingového mixu. 

Dochází zde k účasti soukromého i veřejného sektoru při řízení obce a zároveň vytváření sítě 

vztahů s různými subjekty. 

 V marketingu měst se vyskytují 3 druhy partnerství: 

 Veřejná správa – občan 

 Veřejná správa – soukromý subjekt 

 Veřejný subjekt – veřejný subjekt. [4] 

 

Lidé 

Lidé, zákazníci i poskytovatelé produktu jsou významným nástrojem marketingového 

mixu služeb.  

Produkt obce má většinou charakter určité služby a realizace této služby není většinou 

možná bez vzájemné součinnosti dodávajícího a příjemce. Pokud produkt chápeme v širším 

slova smyslu, tj. obec jako celek, pak jsou všechny subjekty působící v obci zároveň 

producenty i spotřebiteli produktu. Místní správa ovšem může přímo ovlivňovat pouze 

chování zaměstnanců obecních úřadů, popřípadě manažerů organizací, které jí přímo 

podléhají. Nepřímo však, prostřednictvím veřejných zakázek může ovlivnit i chování 

zaměstnanců soukromých institucí. Tento prvek marketingového mixu se týká zejména lidí - 

zaměstnanců a zákazníků obecního úřadu. [4] 
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Procesy 

Produkt, zejména služby, které obec poskytuje svým zákazníkům, jsou dodávány 

určitým způsobem, procesem. Tento proces obvykle nedokáže oddělit poskytovatele  

od zákazníka. Může se jednat o různé druhy procesů, poskytované přímo obecním úřadem, 

organizací, kterou k tomuto účelu zřídil, nebo stále častěji soukromými organizacemi. 

 Zákazníci by měli mít uspokojení nejen z produktu, ale i ze způsobu, jakým je služba 

dodána. Obzvláště to v případě služeb, které vyžadují vysokou míru kontaktu se zákazníkem. 

[4] 
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4 Metodika výzkumu 

V této kapitole je popsán proces, který mi poslouží k získání informací a zabezpečení 

podkladů pro návrh marketingové strategie. Výzkum je postaven na dvou paralelních 

dotazníkových šetřeních zaměřených na odlišné cílové skupiny – na obyvatele a zastupitele 

obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví. Pro účely výzkumu byla zvolena metoda zjišťování dat  

od respondentů prostřednictvím osobního a elektronického dotazování. Proces 

marketingového výzkumu se skládá z přípravné a realizační fáze. 

 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definice problému 

Mikroregion Dolní Poolšaví byl založen v lednu roku 2005 za účelem ochrany 

společných zájmů v různých oblastech lidské činnosti a podpory cestovního ruchu na svém 

území. Záměrem tohoto výzkumu je získat informace, které by měly pomoci k vytvoření 

doposud chybějící marketingové strategie, která je velmi důležitá pro čerpání dotací  

na realizaci projektů stanovených pro rozvoj mikroregionu. 

 

4.1.2 Cíl výzkumu 

 Hlavním cílem této práce je vytvořit marketingovou strategii rozvoje Mikroregionu 

Dolní Poolšaví, která přispěje k definování vlastní vize mikroregionu, nalezení a správnému 

formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění. Marketingový výzkum bude 

výchozím bodem pro sestavení tohoto strategického rozvojového plánu.  

 Cílem tohoto výzkumu je zjistit podstatné informace o spokojenosti občanů 

s vybranými oblastmi územního marketingu, a na základě těchto výsledků vytyčit několik 

prioritních oblastí dalšího rozvoje mikroregionu.  

 

4.1.3 Zdroje informací 

 Pro výzkum byly využity informace, jak z primárních, tak sekundárních zdrojů. 

Sekundárním zdrojem byla odborná literatura vztahující se k řešené problematice, statistické 

údaje, internetové stránky a také informace získané při konzultacích s vedoucím diplomové 

práce. Primární informace byly získány prostřednictvím dotazování respondentů.  
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4.1.4 Plán výzkumu 

 Plán výzkumu má zajistit plynulý proces realizace výzkumu a potřebné údaje. V rámci 

těchto šetření se jedná o primární výzkum. 

 

Dotazníkové šetření pro obyvatele mikroregionu 

 Zvolenou metodou sběru dat v případě tohoto výzkumu je osobní dotazování, které 

bylo realizováno v Mikroregionu Dolní Poolšaví, konkrétně v obcích Drslavice, Hradčovice, 

Kunovice, Podolí, Popovice, Veletiny a ve třech městských částech Uherského Hradiště – 

Míkovice, Sady, Vésky. Základním souborem jsou obyvatelé Mikroregionu Dolní Poolšaví 

starší 18 let (10 570 obyvatel, údaj z 31.12.2011, www.czso.cz). Důvodem je předpoklad,  

že osoby v mladším věku nezodpoví otázky uspokojivě. Výběr dotazovaných bude probíhat 

na základě úsudkového výběru. Velikost výběrového souboru je stanovena na 247 

respondentů, tedy 2% z celkového počtu obyvatel mikroregionu (12 341 obyvatel, údaj 

z 31.12.2012, zdroj: obce mikroregionu). V okamžiku výpočtu byly vzaty v úvahu údaje  

z matrik obcí, v okamžiku zpracování strategie již byly dostupné údaje  

z ČSÚ a dále bylo postupováno podle nich. Dotazování proběhlo v měsících listopad  

a prosinec. Celkový počet otázek je 15, z toho 3 jsou otázky identifikačního charakteru. 

Zbývající otázky jsou zaměřeny na řešenou problematiku výzkumu.  

 

Dotazníkové šetření pro zastupitele jednotlivých obcí mikroregionu 

 Dalším výzkumem bylo dotazníkové šetření, které probíhalo se zastupiteli 

jednotlivých obcí MRDP. Uskutečnilo se prostřednictvím e-mailové komunikace od listopadu 

2013 do ledna 2014. Z celkového počtu 13 osob (správní rada, dozorčí rada, zástupci místních 

komisí městských částí UH) se dotazníkového šetření zúčastnilo 10 z nich, tedy 76,92 %. 

Dotazník byl tvořen 8 otevřenými otázkami.  

 

4.1.5 Náklady na výzkum 

 Veškeré náklady spojené s realizací obou výzkumů byly v mé režii (tisk, cestovné  

za účelem dotazníkového šetření, konzultací i náklady obětované příležitosti při zpracování 

dotazníků). 
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4.1.6 Pilotáž  

 Před samotným výzkumem s obyvateli mikroregionu byla provedena pilotáž, která 

ověřuje správnost, srozumitelnost a vhodnost formulace otázek v dotazníku, jejím smyslem je 

najít jeho nedostatky, které by negativně ovlivnily získané údaje. Pilotáž jsem realizovala 

v měsíci listopadu na vzorku 10 osob odpovídajících výběrovému souboru. Nebyly zjištěny 

žádné nesrozumitelnosti a dotazník mohl být beze změn postoupen realizaci výzkumu.  

 

Tabulka 4.1 Časový harmonogram 

 Říjen 

2013 

Listopad 

2013 

Prosinec 

2013 

Leden 

2014 

Únor 

2014 

Březen, 

duben 2014 

Definování 

problému 

      

Plán výzkumu       

Tvorba 

dotazníků 

      

Pilotáž       

Sběr dat       

Zpracování dat       

Analýza dat       

Interpretace 

výsledků 

      

4.2 Realizační fáze 

 Podstatou této fáze je sběr dat, jejich zpracování, analýza těchto údajů a poté následná 

interpretace výsledků.  

 

4.2.1 Sběr dat  

 Data jsem získala vyplněním dotazníků. Návratnost těchto dotazníků však nebyla 

stoprocentní, a to i přesto, že se jednalo o osobní dotazování. V průběhu výzkumu jsem se 

setkala s neochotou respondentů účastnit se dotazníkového šetření. Celkem bylo shromážděno 

160 ks dotazníků, tedy 64,78 % z plánovaného počtu. Z celkového počtu respondentů tvořili 

39% (63) muži a 61% (97) ženy.  
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4.2.2 Skutečná struktura výběrového souboru 

 Tabulky znázorňují strukturu a velikost výběrového souboru na základě 

identifikačních kritérií použitých v dotazníku. Z hlediska pohlaví, věku a vzdělání je složení 

respondentů následující: 

 

Tabulka 4.2 Složení výběrového souboru podle pohlaví 

 Počet respondentů 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

muži 63 39% 

ženy 97 61% 

Celkem 160 100% 

 

Tabulka 4.3 Složení výběrového souboru podle věku 

 Počet respondentů 

Věk (v letech) Absolutní četnost Relativní četnost 

18 - 35 76 47,5% 

36 - 59 56 35% 

60 a více 28 17,5% 

Celkem  160 100% 

 

Tabulka 4.4 Složení výběrového souboru podle vzdělání 

 Počet respondentů 

Vzdělání Absolutní četnost Relativní četnost 

základní 4 2% 

vyučen/a 35 22% 

středoškolské s maturitou 70 44% 

vyšší odborné 6 4% 

vysokoškolské 45 28% 

Celkem 160 100% 
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4.2.3 Zpracování shromážděných dat 

 Při zadávání dat do datové matice byly všechny otázky zakódovány. Pro jejich 

zpracování a analýzu byly použity programy Microsoft Excel a PASW Statistics 18. Výsledky 

měření jsou zobrazeny pomocí grafů a tabulek.  
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5 Analýza shromážděných dat 

 Pro návrh marketingové strategie pro rozvoj Mikroregionu Dolní Poolšaví je nutno 

analyzovat jeho prostředí. Tato kapitola je postavena na analýze současné situace tohoto 

mikroregionu na základě vyhodnocení dotazníkových šetření.  

 

5.1 Vyhodnocení dotazování obyvatel mikroregionu 

 Aby bylo možné realizovat analýzu a prezentovat výsledky výzkumu bylo 

nevyhnutelné otázky dotazníku rozdělit na základě jejich zaměření do určité oblasti. Dotazník 

se skládal ze dvou částí -  část zaměřená na jednotlivé obce mikroregionu a druhá na samotný 

mikroregion. Úvodní část se týkala životní úrovně, současného vývoje obce, nabídky 

kulturního a sportovního vyžití či povědomí občanů o marketingových aktivitách obce. Poté 

bylo zjišťováno, zda jsou obce součástí nějakého mikroregionu, povědomí občanů  

o Mikroregionu Dolní Poolšaví a dostatečnost nabídky služeb pro turisty tohoto 

mikroregionu. Součástí dotazníku byly také otevřené otázky, kde respondenti mohli uvést 

návrhy ke zvýšení kvality života či úlohu mikroregionu v životě občanů.  

 

5.1.1 Spokojenost obyvatel s životní úrovní v obci 

 Průzkum ukázal, že téměř polovina dotázaných (45 %) je s životní úrovní ve své obci, 

kde žijí a případně i pracují velmi spokojena. Jenom 1 % respondentů je zcela nespokojeno 

nebo velmi nespokojeno. 29 % dotázaných je zcela spokojeno. Ze zbylých 24 % respondentů  

se 17 % přiklání k variantě spíše spokojen, 4 % k variantě spíše nespokojen a 3 % k možnosti 

spokojeno i nespokojeno.  

 Nespokojenost převládá více u mužů než u žen. To může být způsobeno tím, že ženy 

jsou méně kritické, nemají takové nároky a jsou s životní úrovní a životem v obci více 

spokojeny. Z hlediska věku převládá nespokojenost u věkové kategorie 18 – 35 let,  

ale zároveň je mladá generace také s životní úrovní zcela nebo spíše spokojena. Co se týká 

vzdělání, tak nespokojenost dominuje především u respondentů se středoškolským vzděláním 

s maturitou.  
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Graf 5.1.1 Spokojenost obyvatel s životní úrovní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce za posledních 5 let 

 Obyvatelé celkem pozitivně vnímají i současný vývoj obce. Výsledky výzkumu 

ukazují, že 36 % respondentů je s vývojem zcela spokojena a 41% velmi spokojeno. Pouze  

1 % občanů je s rozvojem obce zcela nespokojeno. Nejvíce nespokojených respondentů bylo 

u věkové kategorie 18 – 35 let. Tento výsledek by mohl být podnětem do budoucna. 

Jednotlivé obce mikroregionu by měly více komunikovat se svými občany a ještě více  

se zajímat o to, co by v obci přivítali.  

 

Graf 5.1.2 Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturního a sportovního vyžití v obci  

 Jak vyplývá z výsledků výzkumu, většina obyvatel je v oblasti kulturního (51 %)  

a sportovního vyžití (26 %) zcela spokojena. Nespokojenost s touto nabídkou vyjádřilo  

jen 1 % respondentů. Doporučením ke zvýšení spokojenosti je vytvoření podmínek  
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pro rozvoj nabídky sportovních a volnočasových aktivit, podpora spolkových činností, 

udržování kulturních tradic obyvatelstva či pořádání různých kulturních akcí, koncertů  

a výstav.  

 

Graf 5.1.3 Spokojenost obyvatel s nabídkou kulturního a sportovního vyžití v obci 

 

5.1.4 Snaha obce o zachování tradic našich předků 

 Tradiční a lidová kultura je nedílnou součástí kulturního dědictví každého regionu.  

Je významným prvkem prezentace tohoto území, ale také zdrojem kulturního a společenského 

života v obcích mikroregionu a přispívá k pocitu sounáležitosti k danému území. Mikroregion 

Dolní Poolšaví je oblast, která nabízí rozmanité spektrum tradic a folklóru. Proto se 

následující otázka týkala udržování tradic našich předků. Respondenti byli dotazováni, zda se 

obec dostatečně snaží o zachování těchto zvyků. Z výsledků je patrné, že více než polovina 

dotazovaných (65 %) souhlasila s tím, že se obec snaží pro podporu k uchování tradic udělat 

maximum. 30 % respondentů zvolilo odpověď - činí se, ale výsledky by mohly být ještě lepší. 

Nikdo z respondentů nezatrhl možnost, nedělá pro to nic.  
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Graf 5.1.4 Snaha obce o zachování tradic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Povědomí občanů o marketingových aktivitách své obce 

 Úkolem bylo také zjistit, zda respondenti zaznamenali některé marketingové aktivity 

obce a v případě že ano, měli uvést jaké. Průzkum dopadl poměrně vyrovnaně.  

51 % respondentů nezaregistrovalo žádné aktivity obce. Někteří z respondentů nevěděli,  

co si mají pod termínem marketingová aktivita představit. 49 % respondentů zaznamenalo 

marketingové tahy své obce. Občané uváděli především kulturní akce, jako např. slavnosti 

vína (13), hody (3), jarmark řemesel (2), dožínky (3), jízdu králů (3) a chození s létečky (2). 

Další nejčastěji zmíněnou aktivitou byla propagace obce prostřednictvím propagačních 

materiálů (6), zpravodaje (6), internetových stránek (2), informačního centra (3) či účasti obce 

na veletrzích cestovního ruchu (3). Současně také uvedli aktivity spojené s vybudování 

panského dvora (4), podnikatelský inkubátor (2) či areál Amfík Bukovina (4). Projevili  

tak svou všímavost a zájem o dění ve své obci.  

 

Graf 5.1.5 Povědomí občanů o marketingových aktivitách  
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5.1.6 Návrhy pro zvýšení kvality života v obci 

 Úvodní otevřenou otázkou v dotazníkovém šetření bylo uvedení vlastních návrhů  

ke zvýšení kvality života. 38 % respondentů tuto otázku nezodpovědělo. Jako témata, kterým 

by měla být věnována pozornost, občané doporučovali především zlepšení infrastruktury 

mikroregionu zejména zvýšení kvality dopravních komunikací a údržbu stávajících 

komunikací, rekonstrukci kanalizace a vybudování protipovodňových opatření (40 %), dále 

bylo uváděno zabezpečení kvalitního životního prostředí (4 %) či vytvoření podmínek  

pro volnočasové aktivity pro děti a mládež a pořádání kulturních akcí (4 %), poté následovala 

kategorie ostatní (15 %), ve které nejvíce zmíněným bodem bylo zvýšení pracovních 

příležitostí v mikroregionu a další. 

 

Graf 5.1.6 Návrhy pro zvýšení kvality života v obci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7 Účast obce v mikroregionu 

 Následující otázka byla zaměřena na členství obce v mikroregionu. Důvodem obcí je 

jejich společný zájem, sdružují se do různých regionálních společenství a vytváří tak sdružení 

obcí, jejichž cílem je všeobecná spolupráce, koordinace vzájemné činnosti a podpora rozvoje 

celého mikroregionu. Z výsledků je zřejmé, že většina dotazovaných (82 %) si byla jistá, že je 

jejich obec členem Mikroregionu Dolní Poolšaví. 13 % respondentů neodpovědělo na tuto 

otázku. Pouze 6 % občanů nevědělo, že je jejich obec součástí nějakého mikroregionu.  
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Graf 5.1.7 Členství v mikroregionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 Povědomí o Mikroregionu Dolní Poolšaví 

 Výsledky šetření ukázalo, že více než polovina respondentů (79 %) zná Mikroregion 

Dolní Poolšaví a ví, za jakým účelem bylo toto sdružení obcí zřízeno. 16 % dotazovaných 

zaregistrovalo, že tento spolek obcí existuje. Pouze 1 % občanů o mikroregionu neví,  

ale chtěli by se o něm dozvědět více. 4 % dotazových o mikroregionu nikdy neslyšelo. To by 

mohlo být pro tento svazek obcí impulsem k tomu, aby do budoucna na sebe více upozornil 

své okolí a seznámil občany s hlavním důvodem jeho založení.  

 

Graf 5.1.8 Povědomí o MRDP 
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5.1.9 Nabídka služeb pro turisty 

 Cílem následující otázky bylo zjistit, zda obyvatelé mikroregionu považují nabídku 

služeb pro turisty za výbornou. Na základě výsledků výzkumu je zjevné, že v případě nabídky 

turistických zajímavostí jsou obyvatelé mikroregionu toho názoru, že je jejich nabídka velmi 

dobrá (49 %) a mikroregion má svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Nabídku 

stravovacích zařízení považují občané rovněž za velmi dobrou (37 %). Ubytovací zařízení 

respondenti zhodnotili jen jako dobré (37 %) a proto by se měl mikroregion v budoucnu 

zaměřit na zkvalitnění stávajících ubytovacích zařízení, případně zvýšení úrovně stravovacích 

zařízení a podporu výstavbu nových ubytovacích kapacit. Dopravní obslužnost patří 

k základním aspektům mobility obyvatel, která výrazně ovlivňuje rozvojový potenciál tohoto 

území. Dle názorů respondentů je dopravní infrastruktura a obslužnost tohoto mikroregionu 

velmi dobrá (34%).  

 

 

5.1.10 Přilákání turistů prostřednictvím činnosti mikroregionu 

 V další části průzkumu byli respondenti dotázáni, zda si myslí, že mikroregion svou 

činností a prostředky dostatečně láká turisty. Z výsledků vyplynulo, že téměř polovina 

dotazovaných 46 % je toho názoru, že se mikroregion svou aktivitou snaží přilákat více 

turistů do této oblasti. 2 % obyvatel je přesvědčeno, že se sdružení těchto obcí málo usiluje  

o získání potenciálních turistů a přispění tak k rozvoji mikroregionu a cestovního ruchu 

v tomto kraji. Nikdo z respondentů nezvolil možnost spíše ne.  
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Graf 5.1.10 Přilákání turistů prostřednictvím činnosti mikroregionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.11 Úloha mikroregionu v životě obyvatel 

 Na úplný závěr šetření měli obyvatelé Mikroregionu Dolní Poolšaví uvést, jakou úlohu 

by měl představovat mikroregion v životě občanů. 39 % respondentů na otázku 

neodpovědělo. Jak plyne z grafu, nejčastější odpovědí byla spolupráce mezi jednotlivými 

obcemi, jejich společná realizace projektů či získání dotací na rozvoj tohoto území (19 %)  

a podpora sportu, kultury, tradic a zvyků mikroregionu (19 %), poté následoval rozvoj 

cestovního ruchu, přilákání více turistů do tohoto mikroregionu (10 %) a poslední kategorie 

ostatní (13 %).  

 

Graf 5.1.11 Úloha mikroregionu v životě obyvatel 
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5.2 Názory zastupitelů obcí na činnost mikroregionu  

 Úkolem tohoto dotazníkové šetření bylo zjistit především názory starostů  

na spolupráci v rámci mikroregionu, výhody a nevýhody tohoto sdružení či významnost 

strategie rozvoje MRDP.  

 

5.2.1 Hlavní motivy ke vstupu do mikroregionu 

 Iniciátorem vzniku mikroregionu bylo město Kunovice. To chtělo pomoci menším 

obcím v těsném sousedství s dalším rozvojem, který by byl prospěšný pro obyvatele celého 

mikroregionu. Společnou propagací přispět v rozvoji cestovního ruchu a společně žádat  

o dotace na projekty, které prospějí obyvatelům celého mikroregionu. 

 

5.2.2 Výhody a nevýhody spolupráce obcí 

 Mezi největší výhody byly nejčastěji uváděny dotace, šetření prostředků 

vynakládaných na propagaci pro každou obec, koordinovaný postup v rozvoji mikroregionu, 

spolupráce mezi obcemi, předávání zkušeností z činností obcí, kde se co dobrého podařilo  

či naopak. Bohužel stále panuje určitá rivalita mezi některými sousedními obcemi a obce 

nemají stejný potenciál. Především není stejná ochota obyvatel se do něčeho zapojit a něčemu 

obětovat volný čas.  

 Jako největší nevýhody zastupitelé uvedly také administrativu, která zpomaluje řešení 

problémů, soupeření mezi městy Kunovice a Uherské Hradiště. Za nevýhodu považují  

i bývalé samostatné obce Míkovice, Vésky a Sady, které jsou nyní městské části Uherského 

Hradiště a nemají svou samosprávu.  

 

5.2.3 Hodnocení dosavadní činnosti mikroregionu 

 Přínosem je určitá součinnost obcí při pořádání kulturních a společenských akcí. 

Většinou jsou aktivity zaměřeny na propagaci cestovního ruchu, udržování lidových tradic  

či prezentaci mikroregionu na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. To však dělají i ostatní 

mikroregiony a náš není ničím výjimečný. V současné době je realizován projekt  

na vybudování výstražného povodňového systému na řece Olšavě.  

 Mikroregion by se měl také více zaměřit na pomoc obcím – získávání dotací, vedení 

účetnictví, směrnice či výhodnější smlouvy s dodavateli.  
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5.2.4 Významnost dokumentu Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví  

 Zde se většina zastupitelů shodla a považují strategii rozvoje za velmi důležitou  

pro další směřování mikroregionu. Tento dokument je především podstatný pro případné 

žádosti o dotace. Z praxe je ovšem známo, že ve výsledku jsou tyto dokumenty pouze jakousi 

studií, která může být, ale ve většině případů není pro rozvoj mikroregionu podstatná. 

 Smyslem by měl být návrh aktivit, které by se měly v příštích letech v mikroregionu 

realizovat, na které by bylo možné žádat dotace z Evropské unie nebo státního rozpočtu  

a které by v mikroregionu měly přispět k rozvoji cestovního ruchu a ke zlepšení života 

obyvatel, tím je na mysli vytváření dostatku pracovních příležitostí, zlepšování infrastruktury, 

služeb apod. 

 

5.2.5 Dosavadní členství v mikroregionu 

 Dosavadní působení jednotlivých obcí v mikroregionu hodnotí zastupitelé průměrně.  

V oblasti kultury se jedná o dobrou spolupráci, na dobré úrovni je také kooperace  

na společných projektech menších investic.  

 Zájmové spolky se velmi aktivně zapojují do kulturního dění. V obci jsou obnovovány 

některé tradice a udržovány různé zvyky. To vše by však fungovalo i bez mikroregionu, který 

žije pouze z finančních prostředků obce či získání dotace.  

 

5.2.6 Aktivity obcí v mikroregionu 

 Nejčastější odpovědí je uváděna spolupráce v oblastech kultury, sportu a získávání 

dotací na společné akce.  

 

5.2.7 Spolupráce s jinými subjekty 

 O rozvoj obce se stará v prvé řadě zastupitelstvo. Na veřejná zasedání chodí jen 

několik málo občanů bez zájmu něco řešit, dávat smysluplné podněty a chtít se zapojit  

do jejich realizace. Spíš jen chtějí řešit svoje problémy s okolím. Takže pokud to finanční 

situace dovoluje, tak obec stále něco buduje ve prospěch svých obyvatel.  

 Velkým přínosem pro rozvoj obce je aktivní činnost a výborná spolupráce s místními 

složkami a zájmovými organizacemi. 
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 V případě vnějších subjektů obce spolupracují např. s Regionem Slovácko, Zlínským 

krajem, MAS Ostrožsko a Horňácko nebo MAS Dolní Poolšaví, Sdružením měst a obcí 

Východní Moravy či s Baťovým kanálem.  
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5.3 SWOT analýza 

 Při zpracování SWOT analýzy je vycházeno ze socioekonomické analýzy 

Mikroregionu Dolní Poolšaví. Dalším podkladem bylo dotazníkové šetření, kde si jednotlivé 

obce stanovily svoje priority rozvoje a také uvedly bariéry, které jim v rozvoji brání. 

 

Životní prostředí 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Rozmanitý charakter krajiny v rámci 

celého mikroregionu 

 Atraktivita přírodních lokalit 

 Vysoká kvalita životního prostředí 

 Existence vodních toků a vodních ploch 

 Příznivá geografická poloha 

 Existence přírodní rezervací, chráněných 

lokalit 

 Nevhodné klimatické podmínky  

pro rozvoj zimní dovolené 

 Nevybudované čističky odpadních vod 

 Necitlivá výstavba staveb v krajině 

 Neochota občanů třídit odpad 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Zkvalitňování životního prostředí 

 Rozšiřování a obnova zeleně v obcích 

 Ochrana krajiny 

 Podpora šetrných forem turistiky  

na území mikroregionu 

 Zvyšující se intenzita dopravy 

 Další zhoršování ovzduší 

 Riziko povodní 

 Návrat k vytápění tuhými palivy 

v důsledku stoupajících cen plynu  

a elektřiny 

 Přísnější legislativa v oblasti ochrany 

životního prostředí 
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Lidské zdroje 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Kladné migrační saldo 

 Nižší průměrný věk ve srovnání se 

Zlínským krajem a ČR 

 Index stáří nižší ve srovnání se Zlínským 

krajem a ČR 

 Dostatečná kapacita školských zařízení 

 Pozůstatky náboženských tradic a vysoká 

religiozita populace 

 Růst vzdělanosti obyvatel 

 Vysoký podíl bydlení v rodinných 

domech 

 Pohostinnost a přívětivost místních 

obyvatel k návštěvníkům 

 

 Nedostatečná nabídka využití a služeb 

pro hendikepované místní obyvatele  

i návštěvníky mikroregionu 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Pobídky pro developery  

 Změny územních plánů (převod na 

stavební pozemky) 

 Motivace pro cílovou skupinu 15 – 30 let 

k setrvání v obcích i po ukončení 

vzdělání 

 Podpora obnovy tradic 

 Podpora vzdělávání  

 Rozvoj a podpora spolkového života 

 Záporné migrační saldo (úbytek 

obyvatelstva) 

 Odliv mladé populace z mikroregionu 

 Úbytek školských zařízení v souvislosti 

s klesající poptávkou 

 Stárnutí obyvatelstva 
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Hospodářský rozvoj 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Kvalita místních produktů 

 Velký potenciál zemědělské půdy 

 Historický potenciál mikroregionu 

 Aktivita místních spolků 

 Fungující zemědělství 

 Dojíždění za prací do okolních měst 

 Velmi malé uplatnění vysokoškolsky 

vzdělaných osob 

 Výše platu hluboko pod 

celorepublikovým průměrem 

 Nízká úroveň kvalifikace obyvatel 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Podpora vzdělávání, kvalifikace obyvatel 

 Podpora stávajících podnikatelů 

 Podpora novým začínajícím 

podnikatelům  

 Obnova a modernizace veřejných služeb 

 Spolupráce mezi podnikatelskými 

subjekty 

 Možnost získání financí pro rozvoj 

mikroregionu 

 Rozvoj venkovské turistiky 

 Zavádění nových technologií  

v mikroregionu 

 Možnosti získání finančních prostředků 

z fondů EU a státních dotací 

 Nedostatečná připravenost na čerpání 

zdrojů z fondů a programů EU 

 Nezaměstnanost 

 Odchod mladých vzdělaných lidí 

 Pokles kvalifikace v mikroregionu 

 Neochota pracovníků se vzdělávat 
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Infrastruktura 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Výhodná poloha mikroregionu v blízkosti 

Uherského Hradiště a Uherského Brodu  

a relativní blízkost center Zlín, Brno, 

Vídeň 

 Existence letiště v Kunovicích 

 Plynofikace všech obcí 

 Napojení všech obcí na vodovod 

 Dobrá dostupnost většiny území 

železniční dopravou 

 Dobrá dostupnost území silniční 

dopravou 

 Připojení k internetu, pevné telefonní 

připojení, fungující mobilní sítě 

 Zastoupení knihoven v mikroregionu 

 Fungující zdravotnická střediska 

 Stabilní síť mateřských a základních škol 

 Možnost středoškolského  

a vysokoškolského vzdělávání 

v dojezdové vzdálenosti 

 

 Nedostatečné napojení na dálniční síť 

 Špatný stav komunikací 

 Nedostatečná finanční podpora na rozvoj 

a údržbu komunikací 

 Chybějící čističky odpadních vod 

 Nedostatek zařízení pro starší 

spoluobčany 

 Přetížení silnice I. třídy I/55 

 Nedostatečné množství parkovacích míst 

 

  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Zlepšení kvality silniční sítě 

 Podpora bezpečnosti silniční dopravy 

v obcích 

 Podpora rozvoje parkovacích míst 

 Výstavba čističky odpadních vod u obcí, 

jež napojení nemají 

 Rozšiřování služeb pro starší občany 

 Modernizace školských zařízení 

 Podpora a zvyšování zájmu dospívající 

 Zhoršující se technický stav komunikací 

 Znečištění odpady díky neexistenci 

čističky odpadních vod 

 Ohrožení životního prostředí nárůstem 

dopravy 

 Nedostatečná kvalita vzdělávání 

 Zánik místních spolků 
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mládeže 

 Zkvalitňování zdravotních služeb 

 Podpora a rozvoj stávajících a nových 

spolků 
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Cestovní ruch 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existence kulturních a historických 

památek a kulturních tradic 

 Příznivé podmínky pro provozování 

sportovních aktivit – pěší turistika, 

cykloturistika 

 Velké množství značených turistických 

tras a cyklotras 

 Území bohaté na historické objekty  

a prvky lidové architektury 

 Bohatá folklorní tradice 

 Činnost místních spolků 

 Čisté životní prostředí lákající turisty 

 Zachování a udržování tradic, zvyků  

a řemesel 

 Existence cimbálových muzik  

a folklorních souborů 

 Jízda králů - nemateriální dědictví 

UNESCO 

 Neznalost cizích jazyků u personálu 

v oblasti cestovního ruchu 

 Nedostačující kapacita ubytovacích  

a stravovacích zařízení v mikroregionu 

 Nízká úroveň poskytovaných služeb 

 Chybějící finanční prostředky pro rozvoj 

nových služeb 

 Maximální nevyužití možností 

mikroregionu 

 Stárnutí populace nositelů tradic a 

tradičních řemesel 

 Nevhodné klimatické podmínky pro 

rozvoj zimních sportů 

 Chybějící marketingová strategie 

 Nedostačující komunikace zájmů 

mikroregionu a jeho obcí na venek 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Vytvoření nových cyklostezek, cyklotras 

a tras pro pěší turistiku 

 Využití potenciálu cestovního ruchu pro 

rozvoj mikroregionu 

 Využití místní výroby 

 Podpora místních specialit, folkloru, 

tradic a hudby 

 Podpora vinařství v mikroregionu 

 Rekonstrukce a další rozvoj ubytovacích 

zařízení 

 Vytvoření marketingové strategie 

 Ztráta kulturního povědomí u mladé 

generace 

 Pasivní trávení volného času 

 Snižující se kvalita ubytovacích  

a stravovacích zařízení 

 Nezájem o rozvoj obcí 

 Nedostatek financí na rozvoj cyklotras, 

úpravy a udržování 

 Nekvalifikovaný personál 
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6 Návrh marketingové strategie 

 Následující kapitola se věnuje návrhu marketingové strategie rozvoje mikroregionu, 

stanovení vize mikroregionu, prioritních oblastí, marketingových cílů a identifikace cílových 

skupin na základě provedených výzkumů na tomto území.  

 

6.1 Strategická vize rozvoje mikroregionu  

 Vize mikroregionu ukazuje, čím chce mikroregion dlouhodobě být, jak chce působit 

na okolí a jaké jsou jeho prioritní oblasti, na něž musí být soustředěna hlavní pozornost. 

Podkladem této strategické vize je zpracovaná socioekonomická analýza a z ní vyplývající 

SWOT analýza, ale zároveň také výzkum, který proběhl na tomto území.  

 Mikroregion Dolní Poolšaví je velmi zajímavou turistickou destinací, je pro mnohé 

zosobněním lidových obyčejů, cimbálové muziky, pestrých krojů, dobré zábavy i vína. 

Turisty je vyhledáván pro svou folklorní tradici, ale také regionální kuchyni a pohostinnost  

a vlídnost místních občanů.  

 

 „Mikroregion se bude usilovat o zvýšení životní úrovně obyvatel obcí mikroregionu, 

hospodářský, sociální a kulturní rozvoj mikroregionu s ohledem na zachování typického 

krajinného a folklorního rázu území a zároveň o zvýšení přitažlivosti mikroregionu  

pro domácí i zahraniční návštěvníky.“ 

 

6.2 Prioritní oblasti rozvoje mikroregionu 

 Mikroregion Dolní Poolšaví nemá doposud zpracovaný strategický plán rozvoje, chybí 

mu rovněž akční plán i zásobník projektů, proto je návrhová část rozšířena také o další 

prioritní oblasti, strategické cíle a opatření, na které by mohl v budoucnu mikroregion navázat 

a jednotlivá opatření realizovat za pomoci zdrojů České republiky, tak ze strukturálních fondů 

Evropské unie. Jedná se o příklady aktivit, které jsou podnětem pro formulaci konkrétních 

realizačních projektů.  

 Tyto jednotlivé prioritní oblasti rozvoje byly stanoveny na základě poznatků 

vyplývající z výsledků dotazníkového šetření obyvatel a zastupitelů obcí mikroregionu  

a ze SWOT analýzy, která vycházela ze socioekonomické analýzy oblasti (viz Příloha 5). 
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 Těmito prioritními oblastmi jsou: 

1. Kvalita života a rozvoj území 

2. Řešení infrastruktury 

3. Rozvoj lidských zdrojů a podnikání 

4. Rozvoj cestovního ruchu 

 

6.3 Definování marketingových cílů 

 V rámci marketingové strategie jsou navrhnuty tyto cíle, které je důležité realizovat již 

v průběhu let 2014 – 2015. 

1. Vytvoření a následné budování jasného vizuálního stylu mikroregionu  

2. Inovace webových stránek mikroregionu a využití sociálních sítí pro marketingovou 

komunikaci 

3. Design mobiliáře cykloodpočívadel 

4. Podpora propagace obcí pod záštitou mikroregionu 

5. Vytvoření společných propagačních materiálů a předmětů podle segmentů cílových 

skupin 

6. Oslovení vybraných cílových skupin komunikačním mixem 

7. Podpora identifikovatelného image mikroregionu 

8. Zvýšení počtu domácích i zahraničních turistů v mikroregionu 

9. Prodloužení délky pobytu turistů mikroregionu  

10. Jednotný informační systém  

11. Prezentace mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu a jiných prezentacích 

 

6.4 Identifikace cílových skupin 

 Přesné definování cílových skupin je podstatné pro správnou volbu nástrojů 

marketingové a komunikační strategie. Klíčové cílové skupiny marketingové strategie rozvoje 

Mikroregionu Dolní Poolšaví tvoří: 

 Obyvatelé mikroregionu 

 Skuteční obyvatelé mikroregionu 

 Potenciální obyvatelé mikroregionu 

 Místní podnikatelé 

 Fyzické osoby 
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 Právnické osoby 

 Místní organizace 

 Zájmové organizace 

 Neziskové organizace 

 Investoři  

 Turisté 

 Domácí 

 Zahraniční 

 Instituce veřejné správy 

 Média 

 Veřejnost 

 

6.5 Marketingová strategie  

 Realizační část je zaměřena především na vytvoření návrhu marketingové strategie 

rozvoje tohoto mikroregionu, pomocí níž by mikroregion dosáhl lepšího a efektivnějšího 

využití jednotlivých nástrojů marketingu k dosahování rychlejšího rozvoje a cílů.  

 Významnou roli zde hraje zejména rozvoj cestovního ruchu. Svazek obcí tohoto 

mikroregionu byl založen za účelem podpory cestovního ruchu na svém území. Tento kraj má 

velký potenciál pro jeho rozvoj a může tím přinést výhody v podobě vyšších příjmů  

do rozpočtu obcí mikroregionu, vyšší zaměstnanost či zlepšení života obyvatel. 

 

6.5.1 Produkt 

 Obecným produktem této strategie je Mikroregion Dolní Poolšaví. Každá obec 

v tomto mikroregionu je v něčem jedinečná a odlišná od ostatních. Může se jednat o typický 

pokrm, společné kořeny, lidové obyčeje či zajímavou historickou vazbu, na které se  

dá postavit množství turisticky přitažlivých aktivit. Na těchto ojedinělostech se dá vybudovat 

část marketingové strategie pro celý mikroregion, pomocí které poté mikroregion může 

přilákat mnoho návštěvníků ze zvolených cílových skupin, ale i další.  

 

 

 

 



 

63 

 

6.5.2 Cena 

 Cena není příliš relevantním parametrem pro účely marketingové strategie 

Mikroregionu Dolní Poolšaví. Místní podnikatelé a samospráva by si však měli uvědomit 

některé aspekty cenotvorby, které vyplývají z jednotlivých specifik mikroregionu  

a konkurence.  

 

6.5.3 Distribuce 

 Podmínkou úspěchu celé marketingové strategie je také správná distribuce. Proto 

navrhujeme zabezpečení distribučních cest - informačního centra v Kunovicích, veletrhů 

cestovního ruchu nebo internetové prezentace mikroregionu.  

 

6.5.4 Marketingová komunikace 

 V současnosti je důležité se věnovat marketingu a propagaci území, proto by se 

představitelé mikroregionu měli do budoucna orientovat na účelný, kvalitní a cílený 

marketing s cílem prezentovat tento mikroregion jako významný turistický cíl.  Je třeba se 

specializovat na co nejvíce forem propagace a prezentace, zvýraznit image mikroregionu, 

zapojit činnost informačního centra, nadále se účastnit veletrhů, výstav či workshopů 

cestovního ruchu a vytvořit řadu propagačních materiálu i ve více jazykových verzích  

a zaměřit se na webmarketing a sociální sítě. 

 

Marketingová identita  

 Je nezbytné propagovat mikroregion pod zastřešující, v širokém podvědomí  

již akceptovanou marketingovou značkou, která bude nejen součástí jednotlivých 

propagačních a informačních materiálů. Mikroregion musí mít ucelený a neopakovatelný 

výraz pro veřejnost. Cílem je dostat se do povědomí co nejširšímu počtu obyvatel. Tento fakt 

je vhodné využít při tvorbě vlastní marketingové identity vůči okolnímu prostředí,  

ale i obyvatelům uvnitř mikroregionu. Úkolem je: 

- sjednotit mikroregion vně i uvnitř 

- zjednodušit tvorbu propagačních materiálů, prezentací a celkový vizuální styl 

mikroregionu 

 

 



 

64 

 

Logo 

 Mikroregion logo již vlastní z roku 2005, v průběhu tohoto roku je důležitá jeho 

aktualizace a přizpůsobení se aktuálním marketingovým nástrojům.  

 

Image mikroregionu 

 Obce mikroregionu se zaměří na tvorbu své image, a to nejen vzhledem 

k návštěvníkům tohoto kraje, ale i ve vztahu ke svým obyvatelům. Ti tvoří základní složku 

mikroregionu a jejich smysl je pro toto území naprosto jednoznačný. Úsilím tohoto bodu je 

rovněž přispět k vylepšení celkového obrazu jednotlivých obcí mikroregionu, ke zlepšení 

jejich vzhledu, tak aby tu vzniklo příjemné prostředí pro život. Podstatným předpokladem je 

také zlepšení místního podnikatelského klima, přispění k rozvoji stávajících podnikatelských 

subjektů, ale i přilákání nových potenciálních investorů.  

 

Internet a online nástroje  

 Snahou je zvýšit informovanost o Mikroregionu Dolní Poolšaví pomocí internetu  

a sociálních médií a přispět tak, ke zlepšení dostupnosti informací týkajících se celkového 

rozvoje mikroregionu. Internetová prezentace musí potenciálním návštěvníkům poskytnout 

informace o celkovém charakteru tohoto území, jeho rozsahu a umístění. Dále zde musí být 

informace o možnostech ubytování a stravování, pamětihodnostech, lidových tradicích  

či přírodních zajímavostech. Informace o kulturních akcích mikroregionu, tipy na výlety, 

aktuality a další služby turistům jsou naprostou samozřejmostí. Jejich součástí by měly 

obsahovat také potřebné informace pro místní obyvatele a podnikatele. 

 Sociální sítě jsou fenoménem současné doby. Miliony lidí jsou aktivně přítomny  

na různých sítích, komunikují, sdílejí informace a realizují tak vazby, které je možné využít 

k tvorbě povědomí o značce, udržení povědomí o mikroregionu či zvýšení jeho návštěvnosti. 

Proto je také důležité se zaměřit na efektivní využití sociálních sítí jednak pro marketing  

a i pro komunikaci v rámci komunity.  

 

Propagace 

 Mikroregion bude také věnovat pozornost propagaci tohoto území, které přinášejí 

povědomí potenciálních návštěvníkům. Cílem je vzbudit zájem o návštěvu daného 

mikroregionu, prezentovat tuto atraktivní oblast, ale také přinést bližší informace  

o mikroregionu. Mikroregion plánuje tvorbu společných propagačních materiálů i přípravu 
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tematických propagačních předmětů. Ty by měly být v souladu s prezentací na webových 

stránkách mikroregionu a vycházet z jednotného vizuálního stylu.  

 

Veletrhy cestovního ruchu 

 Důležitou roli hraje také účast na veletrzích či výstavách cestovního ruchu. Prezentace 

touto formou umožňuje překlenout vzdálenost mezi mikroregionem a jeho potenciálním 

návštěvníkem. Mikroregion by se měl i nadále zaměřit na propagaci tohoto území např.  

na veletrhu Regiontour, který se týká především prezentace regionů.  

 

6.5.5 Spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

 Spolupráce v rámci mikroregionu zvyšuje efektivitu rozvoje tohoto území. Rovněž 

přispívá k motivaci i spokojenosti obyvatel a místních podnikatelů. Vytváření partnerství  

za účelem přilákání návštěvníků a dosažení zisku je podstatná věc, bez níž není možné např. 

rozvíjet cestovní ruch v tomto mikroregionu. Jednotlivé obce mohou napomoci při vytváření 

produktových balíčků pro podnikatele a jejich propagaci. Důležitou podmínkou je také 

udržovaná komunikace s aktivními podnikatelskými subjekty. Obce mikroregionu by měly 

využít možnosti, které jim nabízí síť kulturních zařízení, spojit své síly při pořádání kulturních 

akcí, snažit spolupracovat s jejich organizátory s cílem nabídnout atraktivní formy kulturního 

života pro své obyvatele.  

 

6.6 Harmonogram a cena realizace komunikační kampaně 

 

Navržené aktivity propagace uvnitř mikroregionu  

1. Společné aktivity ve všech obcích pod jednotným logem 

Logo již mikroregion vlastní z roku 2005, důležitá je jeho aktualizace a přizpůsobení 

aktuálním marketingovým nástrojům.  

Úkoly:   Vizuální styl, logotyp mikroregionu, logo manuál, aktualizace 

Termín:   do 1 měsíce, podmínka pro zahájení dalších aktivit 

Odhadované náklady: do 5.000 Kč 
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2. Jednotný design mobiliáře cykloodpočívadel a dalšího drobného zařízení sloužící 

občanům i návštěvníkům mikroregionu 

Úkoly:   Rekonstrukce drobných staveb, kompletní renovace  

    informačních  tabulí z roku 2008 

Termín:   do 30.6.2014 – před zahájením hlavní turistické sezony 

Odhadované náklady: 5.000 K / 1 tabule bez DPH (celkem 9 tabulí) 

 

3. Participace mikroregionu na významných akcích konaných v obcích  

Úkoly:   Účast na kulturních programem, zapůjčování mobiliářů –  

    lavičky, stoly, pomoc s organizací 

- Slavnosti vína 

- Jízda králů 

- Hody, dožínky, fašanky 

Termín:   Květen 

    Srpen 

    Září až listopad 

Odhadované náklady: nelze kalkulovat 

 

 

Navržené aktivity propagace vně mikroregionu  

1. Inovace a rozšíření služeb a funkcí webových stránek mikroregionu 

Úkoly:   Pořízení fotografií z akcí a PR fotografií z obcí  

    Úprava funkčnosti jednotlivých sekcí webových stránek 

    Tvorba odpovědního formuláře (napište nám) 

    Propojení s ostatními webovými stránkami (www.slovacko.cz; 

    www.vychodni-morava.cz) 

    Vytvoření bannerů 

Termín:   průběžně do konce roku 2014 

Odhadované náklady: Pořízení fotografií - 20.000 Kč 

    Úprava funkčnosti - 10.000 Kč 

    Propojení s ostatními webovými stránkami - odhad ceny  

    15 – 35 tis. Kč, přesná částka může být vyčíslena až s náročností 
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2. Využití sociálních sítí jednak pro marketing a jednak pro komunikaci v rámci 

komunity  

Úkoly:   Založení stránek na sociální síti a aktivní práce s nimi 

Termín:   do konce června 2014 

Odhadované náklady: Využití fotografické dokumentace z bodu č. 1 

    Personální náklady na správu a vedení 

 

3. Příprava a tvorba společných propagačních materiálů, jejich účelová distribuce 

Úkoly:   Rozsah A3, náklad 5.000 kusů výtisků, CMYK 4/4 

    Mapové podklady 

    Grafické práce 

    Tisk 

Termín:   do 31.12.2014 

Odhadované náklady: Mapy - 4.500 Kč bez DPH 

    Grafické práce v rozsahu 12 hodin á 450 Kč bez DPH 

  Tisk 13.000 Kč bez DPH 

 

4. Příprava tematických propagačních předmětů 

Úkoly:   Růže z jízdy králů 

    Sáček sušeného ovoce ze sušírny ovoce v Drslavicích 

    Pohlednice 3 druhy, náklad 500 kusů výtisků 

Termín:   nestanoven 

Odhadované náklady: Pohlednice - cena 3.5 Kč včetně DPH za kus 

 

5. Jednotný informační systém  

Pomocí informačního a orientačního systému přispěje ke zlepšení informovanosti  

a orientaci nejen návštěvníků mikroregionu, ale i místních občanů. 

Úkoly:   Informační tabule 

    Důsledné využívání corporate identity 

    Vytvoření seznamu e-mailových kontaktů, zasílání newsletteru  

    a pozvánek 

Termín:   v průběhu roku 2014 

Odhadované náklady: Cenu lze stanovit až dle konkrétního návrhu materiálu, umístění 

    a množství vyrobených tabulí a značek. Ostatní nelze kalkulovat. 
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7 Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření návrhu marketingové strategie, který  

co nejreálněji vystihne potřeby tohoto území, přispěje k nalezení a správnému definování 

hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění.  

 V teoretické části práce byla vypracována socioekonomická analýza, která představuje 

mikroregion a charakteristiku v různých oblastech: životní prostředí, místní ekonomiku, 

infrastrukturu a cestovní ruch. Jednotlivé oblasti byly podrobně rozebrány a popsány. Konec 

teoretické kapitoly je věnován strategického plánu rozvoje mikroregionů a konkrétní metodice 

zpracování tohoto strategického plánu. 

 Praktická část se zabývala metodikou sběru dat, postavenou na dvou souběžných 

výzkumech zaměřených na rozdílné respondenty. Data, na jejichž základě je analýza 

zpracována, byla získána metodou osobního a elektrického dotazování. Z analyzovaných dat 

byly poté vytvořeny návrhy marketingové strategie. Dalším podkladem pro vyhotovení této 

strategie bylo také vypracování SWOT analýzy, která vycházela ze socioekonomické analýzy 

oblasti a také z dotazníkových šetření jednotlivých obcí, kde si stanovily své problémové 

okruhy a konkrétní záměry vedoucí k jejich rozvoji. Poté následovala vize rozvoje 

mikroregionu, jednotlivé prioritní oblasti a již samotný návrh marketingové strategie. 

 Na základě výše uvedených poznatků byly navrženy prioritní oblasti rozvoje 

mikroregionu. Jedná se o kvalitu života a rozvoj území, řešení infrastruktury, lidské zdroje  

a podnikání a rozvoj cestovního ruchu. K těmto prioritním oblastem byly přiřazeny konkrétní 

úkoly, jež byly důkladně rozepsány. V úvodu jde především o zachování ekologicky cenné 

oblasti tohoto území, zabezpečení kvalitního životního prostředí a udržování místního 

krajinného rázu. V rámci infrastruktury je navržena optimalizace rozvoje sítí technické 

infrastruktury a zkvalitnění dopravní infrastruktury celého mikroregionu prostřednictvím 

výstavby a rekonstrukce místních komunikací a zlepšením hromadné dopravy. Další prioritou 

je rozvoj lidských zdrojů a podpora podnikatelských aktivit. Poslední část se zabývá 

zkvalitněním infrastruktury cestovního ruchu pomocí modernizace stávajících ubytovacích  

a stravovacích kapacit a výstavbou nových ubytovacích zařízení, podpory kulturních památek, 

tradic a zvyků mikroregionu či propagací cestovního ruchu tohoto kraje.  

 Výše uvedené strategické oblasti a konkrétní úkoly by měly vytvořit bezpečné bydlení, 

zajistit kvalitní infrastrukturu, zvýšení cestovního ruchu a přitažlivosti mikroregionu  

pro domácí i zahraniční návštěvníky.   
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 V rámci kapitoly týkající se návrhu marketingové strategie byl také zpracován návrh 

komunikačního mixu, který nám pomůže se lépe dostat k definovaným cílovým skupinám  

a rovněž splnit vytýčené marketingové cíle.  

 Práce je sestavena tak, aby mohla sloužit jako vhodný podklad pro budoucí rozvoj 

mikroregionu. Ve fázi realizace však bude záležet na samotném mikroregionu, spolupráci 

místních samospráv, veřejného a soukromého sektoru, neziskových organizací a dalších, kteří 

se budou společně na realizaci strategie podílet.  
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Seznam zkratek 

a.s.   akciová společnost 

atd.   a tak dále 

cca   přibližně 

č.   číslo 

ČOV   čistička odpadních vod 

č.p.   číslo popisné 

ČR    Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

EU   Evropská unie 

ha   hektar 

km   kilometr 

kol.   kolektiv 

MAS   Místní akční skupina 

mm   milimetr 

m n.m.   nadmořská výška 

MRDP   Mikroregion Dolní Poolšaví 

MŠ   mateřská škola 

např.   například 

NUTS   nomenklatura územních statistických jednotek (La nomenclature des 

   unités teritoriales statistiques) 

odst.   odstavec 

Sb.   Sbírka zákonů 

SR   Slovenská republika 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným  

sv.   svatý 

SWOT   analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

UH   Uherské Hradiště 

UNESCO  Seznam světového dědictví 

ZŠ   základní škola 
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Příloha 1 Charakteristika Mikroregionu Dolní Poolšaví 

 

Tabulka 2.1 Vývoj počtu obyvatel obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví v letech 2002 – 2012 

(zdroj: www.czso.cz) 

Obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kunovice 5172 5148 5154 5241 5341 5423 5500 5498 5504 5499 5501 

Popovice 1079 1091 1091 1082 1069 1058 1053 1050 1033 1056 1060 

Podolí 766 761 771 786 826 838 852 859 881 860 870 

Veletiny 561 554 555 559 563 552 548 553 549 553 555 

Hradčovice 1001 995 984 995 1008 1012 1026 1041 1026 1011 1016 

Drslavice 494 498 501 509 511 503 510 520 529 529 531 

Míkovice 839 847 867 890 898 894 895 905 908 897 897 

Sady 1146 1152 1159 1156 1141 1233 1276 1304 1331 1348 1362 

Vésky 549 549 554 560 575 579 587 585 604 599 605 

Celkem  11607 11595 11636 11778 11 932 12092 12247 12315 12365 12352 12397 

 

Graf 2.1 Vývoj počtu obyvatel obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví v letech 2002 – 2012 

(zdroj: vlastní zpracování podle www.czso.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2.2 Vývoj počtu obyvatel obcí ve srovnání Mikroregionu Dolní Poolšaví, Zlínského 

kraje, ČR v letech 2006 – 2011 (zdroj: www.czso.cz) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MRDP 11932 12092 12247 12315 12365 12352 

Zlínský kraj 589839 590780 591412 591042 590361 589030 

ČR 10287189 10381130 10467582 10506813 10532770 10505445 

 

Tabulka 2.3 Hlavní věkové skupiny obyvatel MRDP, Zlínského kraje a ČR k 31.12.2011 

(zdroj: www.czso.cz) 

  Stav k Věková skupina Průměrný Index stáří 



 

 

 

31.12.2011 0 - 14  15 - 64 65+ věk (65+/0-14) 

MRDP 9 508  1 394  6 530  1 584  40,8  110,3  

Zlínský kraj 589 030  83 903  406 257  98 870  41,4  117,8  

ČR 10 505 445  1 541 241  7 262 768  1 701 436  41,1  110,4  
Pozn.: V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, Vésky) se uvedené údaje nesledují, 

vzaty v úvahu byly údaje bez uvedených městských částí 

 

Tabulka 2.4 Hlavní věkové skupiny obyvatel v obcích MRDP k 31.12.2011 (zdroj: 

www.czso.cz) 

Název obce Pohlaví 

Stav k Věková skupina 
Průměrný 

věk 

Index 

stáří 

(65+/0-14) 
31.12.2011 0 - 14  15 - 64 65+ 

Kunovice Muži 2 631  407  1 847  377  40,3  92,6  

Kunovice Ženy 2 868  385  1 916  567  42,9  147,3  

Kunovice Obě pohlaví 5 499  792  3 763  944  41,7  119,2  

Popovice Muži 507  62  391  54  39,1  87,1  

Popovice Ženy 549  80  356  113  43,5  141,3  

Popovice Obě pohlaví 1 056  142  747  167  41,4  117,6  

Podolí Muži 426  66  312  48  38,4  72,7  

Podolí Ženy 434  77  289  68  39,6  88,3  

Podolí Obě pohlaví 860  143  601  116  39,0  81,1  

Hradčovice Muži 500  90  345  65  38,0  72,2  

Hradčovice Ženy 511  70  331  110  42,9  157,1  

Hradčovice Obě pohlaví 1 011  160  676  175  40,5  109,4  

Drslavice Muži 266  45  188  33  38,4  73,3  

Drslavice Ženy 263  40  171  52  41,6  130,0  

Drslavice Obě pohlaví 529  85  359  85  40,0  100,0  

Uherské Hradiště Muži 12 125  1 636  8 706  1 783  40,5  109,0  

Uherské Hradiště Ženy 13 329  1 605  8 934  2 790  44,1  173,8  

Uherské Hradiště Obě pohlaví 25 454  3 241  17 640  4 573  42,4  141,1  

Veletiny Muži 280  42  199  39  39,9  92,9  

Veletiny Ženy 273  30  185  58  44,2  193,3  

Veletiny Obě pohlaví 553  72  384  97  42,0  134,7  
Pozn.: V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, Vésky) se uvedené údaje nesledují, 

vzaty v úvahu byly údaje za město Uherské Hradiště jako celek 

 

Tabulka 2.5 Struktura obyvatel podle pohlaví MRDP k 31.12.2011 (zdroj: www.czso.cz) 

  Počet obyvatel Podíl v % 

Muži 4 610  48,49  

Ženy 4 898  51,51  

Celkem 9 508 100 

 



 

 

 

Tabulka 2.6 Hustota zalidnění (zdroj: www.czso.cz) 

Obec Výměra k 31.12.2011 v ha Hustota zalidnění k 31.12.2011 

Drslavice 2854,9471 192,6 

Hradčovice 859,589 122,8 

Kunovice 599,474 143,5 

Podolí 625,6601 59,7 

Popovice 925,9727 127,9 

Veletiny 790,6186 84,6 

Míkovice 300,8464 272,9 

Sady 178,3164 656,7 

Vésky 311,7769 182,8 

Průměr 7447,2012 204,8 

 

Tabulka 2.7 Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

(zdroj: www.czso.cz) 

Obec 

Obyvat.bez 

vzd.a se 

zákl.a 

neuk.vzdělán. 

Obyvat.vyuč.a 

se 

střed.odb.vzd. 

bez maturity 

Obyvat.s 

úpl.střed.vzděláním 

s maturitou 

Obyvatelstvo 

s vyšším 

odborným 

vzděláním 

Obyvatelstvo 

s vysokoškol. 

vzděláním 

Drslavice 157 176 64 4 7 

Hradčovice 279 338 152 16 35 

Kunovice 1172 1759 947 118 302 

Podolí 179 299 114 18 19 

Popovice 290 406 157 23 22 

Veletiny 142 210 91 6 24 

Míkovice 179 283 180 35 66 

Sady 193 373 327 50 222 

Vésky 100 185 138 18 46 

Celkem  2691 4029 2170 288 743 

v % 27,12 40,61 21,87 2,90 7,49 

 

Graf 2.2 Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání (zdroj: 

vlastní zpracování podle www.czso.cz) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka 2.8 Dojížďka do zaměstnání (zdroj: www.czso.cz) 

Obec 

v rámci 

obce 

do jiné 

obce 

okresu 

do 

jiného 

okresu 

kraje 

do 

jiného 

kraje 

do 

zahraničí celkem 

Kunovice 391 840 97 88 31 1447 

Popovice 21 218 5 17 5 266 

Podolí 18 166 14 15 5 218 

Veletiny 16 154 9 11 1 191 

Hradčovice 48 243 19 17 1 328 

Drslavice 15 140 11 5 2 173 

Celkem 509 1761 155 153 45  2623 

v % 19,41 67,14 5,91 5,83 1,72  100 
Pozn.: V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, Vésky) nebyly údaje k dispozici, vzaty 

v úvahu byly údaje bez uvedených městských částí 

 

Graf 2.3 Dojížďka do zaměstnání (zdroj: vlastní zpracování podle www.czso.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2.9 Míra nezaměstnanosti v Mikroregionu Dolní Poolšaví (zdroj: www.czso.cz) 

Obec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Drslavice 13,16 7,02 6,14 8,77 11,84 13,6 9,65 

Hradčovice 8,94 6,17 5,32 7,23 13,4 11,49 8,51 

Kunovice 6,25 6,01 4,75 6,05 9,47 10,64 8,96 

Podolí 7,99 7,47 6,19 7,73 11,6 10,82 11,34 

Popovice 8,26 7,52 6,06 8,26 9,54 8,81 9,72 

Veletiny 9,7 7,46 8,96 8,21 12,69 10,82 8,96 

 Průměr 9,1 6,9 6,2 7,7 11,4 11,0 9,5 
Pozn.: V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, Vésky) nebyly údaje k dispozici, vzaty 

v úvahu byly údaje bez uvedených městských částí 

 



 

 

 

Graf 2.4 Vývoj míry nezaměstnanosti obcí mikroregionu v letech 2005 – 2011 (zdroj: vlastní 

zpracování podle www.czso.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 2.10 Domovní fond (zdroj: www.czso.cz) 

Obec 

rodinné 

domy 

bytové 

domy 

ostatní 

budovy 
Celkem 

Kunovice 1475 52 27 1554 

Popovice 361 0 1 362 

Podolí 265 1 2 268 

Veletiny 201 0 1 202 

Hradčovice 334 1 3 338 

Drslavice 178 0 0 178 

Celkem 2814 54 34 2902 
Pozn.: V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, Vésky) nebyly údaje k dispozici, vzaty 

v úvahu byly údaje bez uvedených městských částí 

 

Tabulka 2.1 Bytový fond (zdroj: www.czso.cz) 

Obec 

byty v 

rodinných 

domech 

byty vy 

bytových 

domech 

byty v 

ostatních 

budovách 

celkem 

Kunovice 1565 280 44 1889 

Popovice 338 0 1 339 

Podolí 254 2 2 258 

Veletiny 180 0 0 180 

Hradčovice 301 6 4 311 

Drslavice 162 0 0 162 

Celkem 2800 288 51  3139 
Pozn.: V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, Vésky) nebyly údaje k dispozici, vzaty 

v úvahu byly údaje bez uvedených městských částí 

 



 

 

 

Tabulka 2.12 Ubytovací kapacity v obcích Mikroregionu Dolní Poolšaví (zdroj: vlastní 

zpracování)  

 Obec  Typ zařízení Název Ubytovací kapacita 

(počet lůžek) 

Hradčovice Penzion Penzion u Holuba 50 

Kunovice 

Hotel Hotel Club 16 

Penzion Agropenzion Sádky 26 

Penzion Penzion, Husitská 53 18 

Penzion Penzion na Pekárně 47 

Ubytovna Ubytovna Fialka 39 

Ubytovna Ubytovna Na Rynku 160 

Ubytovna Ubytovna 42 neuvedeno 

Soukromé Ubytování Na Konci 10 

Soukromé Pochylý neuvedeno 

Míkovice 
Soukromé Dočekalovi 6 

Soukromé Obdržálkovi 3 

Popovice 

Penzion 

Amfík Bukovina 

14 

Ubytovna 17 

Chata 16 

Tee-pee 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2 Dotazník - obyvatelstvo mikroregionu 

 

Dotazník 

 

Vážený respondente, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího studia ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má posloužit k vytvoření 

Marketingové strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví. Zaručuji Vám, že získané 

informace nebudou žádným způsobem zneužity a budou použity pouze za účelem 

vypracování mé diplomové práce. U jednotlivých otázek, prosím, označte číslo na škále, které 

nejvíce odpovídá Vašemu názoru, popřípadě vyberte vždy pouze jednu odpověď, pokud není 

uvedeno jinak. Děkuji za ochotu a Váš čas věnovaný tomuto dotazníku. 

  

      Kamila Jurčová 

 

Část I  

 

1. Jste spokojen/a s životní úrovní ve svém městě/ve své obci?  

     -3  -2  -1   0  1   2 3 

zcela nespokojen/a                zcela spokojen/a 

 

2. Jste spokojen/a se současným vývojem města/obce za posledních 5 let?  

    -3  -2  -1   0   1    2   3 

zcela nespokojen/a                zcela spokojen/a 

 

3. Jste spokojeni s kulturním vyžitím ve Vašem městě/obci?  

    -3  -2  -1   0  1   2 3 

zcela nespokojen/a                zcela spokojen/a 

 

4. Jste spokojeni s nabídkou sportovního vyžití ve Vašem městě/obci?  

       -3  -2  -1   0  1   2 3 

zcela nespokojen/a                zcela spokojen/a 

 

 



 

 

 

5. Myslíte si, že město/obec se dostatečně usiluje o udržování tradic našich předků? 

  -3  -2  -1   0  1   2   3 

nedělá pro to nic                snaží se pro to udělat maximum 

 

6. Zaznamenal/a jste některé marketingové aktivity města/obce? 

a) ano  

Uveďte jaké: 

b) ne 

 

7. Uveďte své návrhy pro zvýšení kvality života ve městě/v obci: 

 

 

Část II  

 

8. Je Vaše obec/město členem nějakého mikroregionu? - Uveďte název. 

 

 

9. Znáte Mikroregion Dolní Poolšaví? 

a) ano, znám 

b) zaregistroval/a jsem, že existuje 

c) nevím, rád/a bych se o tom dozvěděl/a 

d) ne, nikdy jsem o tom neslyšel/a 

 

10. Myslíte si, že nabídka služeb pro turisty v tomto mikroregionu je dostatečná? 

                 -3  -2  -1   0   1    2   3 

Turistické zajímavosti  nevyhovující                výborná 

Možnosti stravování  nevyhovující                výborná 

Ubytovací zařízení a služby nevyhovující                výborná 

Dopravní obslužnost   nevyhovující                výborná 

 

11. Myslíte si, že Mikroregion Dolní Poolšaví svou činností a prostředky dostatečně láká 

turisty?  

  -3  -2  -1   0    1   2   3 

málo               velmi 



 

 

 

12. Jakou úlohu by měl hrát mikroregion v životě obyvatel města a obce? 

 

 

Část III  

 

13. Pohlaví 

a) muž 

b) žena 

 

14. Váš věk 

a) 18 – 35 let 

b) 36 – 59 let 

c) 60 a více 

 

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) středoškolské s výučním listem (bez maturity) 

c) středoškolské s maturitou 

d) absolvent vyšší odborné školy 

e) vysokoškolské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 3 Dotazník - zastupitelé obcí mikroregionu 

 

Dotazník 

 

Obec/město: 

Starosta:  

 

Dobrý den, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího studia ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má posloužit k vytvoření návrhu 

marketingové strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví. Zaručuji Vám, že získané 

informace nebudou žádným způsobem zneužity a budou použity pouze za účelem 

vypracování mé diplomové práce. Děkuji za ochotu a Váš čas věnovaný tomuto dotazníku. 

 

          Kamila Jurčová 

 

1. Můžete uvést hlavní důvody, které vaši obec motivovaly ke vstupu do Mikroregionu 

Dolní Poolšaví?  

 

2. Můžete uvést největší výhody a nevýhody tohoto svazku obcí? 

 

3. Jak hodnotíte dosavadní činnost mikroregionu?  

 

4. Považujete přípravu dokumentu Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví  

za důležitou? 

 

5. Co by mělo být hlavním smyslem strategie rozvoje mikroregionu? Jaký má mít přínos? 

 

6. Jak hodnotíte dosavadní působení obce/města v mikroregionu? 

 

7. Jaké konkrétní aktivity vyvíjí Vaše obec/Vaše město v mikroregionu? 

 

8. Spolupracujete také i s jinými subjekty na rozvoji obce/města? Uveďte jaké. 



 

 

 

Příloha 4 Výsledky analýzy 

 

4.1 Frekvenční tabulky 

 

Tabulka 4.1.1 Spokojenost obyvatel s životní úrovní v obci 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

zcela nespokojen/a 2 1 % 

velmi nespokojen/a 1 1 % 

spíše nespokojen/a 6 4 % 

spokojen i nespokojen 5 3 % 

spíše spokojen/a 27 17 % 

velmi spokojen/a 72 45 % 

zcela spokojen/a 47 29 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.2 Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce za posledních 5 let 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

zcela nespokojen/a 1 1 % 

velmi nespokojen/a 1 1 % 

spíše nespokojen/a 4 2 % 

spokojen i nespokojen 7 4 % 

spíše spokojen/a 22 14 % 

velmi spokojen/a 67 42 % 

zcela spokojen/a 58 36 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.3 Spokojenost s kulturním vyžitím v obci 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

zcela nespokojen/a - - 

velmi nespokojen/a - - 

spíše nespokojen/a 2 1 % 

spokojen i nespokojen 16 10 % 



 

 

 

spíše spokojen/a 18 11 % 

velmi spokojen/a 43 27 % 

zcela spokojen/a 81 51 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.4 Spokojenost obyvatel s nabídkou sportovního vyžití v obci 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

zcela nespokojen/a 2 1 % 

velmi nespokojen/a 2 1 % 

spíše nespokojen/a 3 2 % 

spokojen i nespokojen 21 13 % 

spíše spokojen/a 28 18 % 

velmi spokojen/a 63 39 % 

zcela spokojen/a 41 26 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.5 Snaha obce o zachování tradic našich předků 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

nedělá pro to nic - - 

obec se chce zapojit k zachování tradic a zvyků 1 1 % 

jen nepatrné známky udržování tradic 1 1 % 

snaží se, ale výsledky nejsou vidět 2 1 % 

první jasné výsledky 4 2 % 

činí se, ale mohlo by to být ještě lepší 48 30 % 

snaží se pro to udělat maximum 104 65 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.6 Povědomí občanů o marketingových aktivitách 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 79 49 % 

ne 81 51 % 

celkem 160 100 % 



 

 

 

Tabulka 4.1.7 Návrhy pro zvýšení kvality života v obci 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

neuvedl/a 60 37 % 

zlepšení infrastruktury mikroregionu 64 40% 

péče o životní prostředí 6 4 % 

vytvoření podmínek pro volnočasové 

aktivity 

6 4 % 

ostatní 24 15 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.8 Účast obce v mikroregionu 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

neuvedl/a 20 12 % 

Mikroregion Dolní Poolšaví 131 82 % 

nevím 9 6 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.9 Povědomí o Mikroregionu Dolní Poolšaví 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

ano, znám MRDP 127 79 % 

zaregistroval/a jsem, že existuje 25 16 % 

nevím, rád/a bych se o tom dozvěděl/a 2 1 % 

ne, nikdy jsem o tom neslyšel/a 6 4 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.10 Nabídka turistických zajímavostí 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

nevyhovující 1 1 % 

špatná 2 1 % 

postačující 2 1 % 

ucházející 7 4 % 

dobrá  41 26 % 

velmi dobrá 79 49 % 



 

 

 

výborná 28 18 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.11 Možnosti stravování 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

nevyhovující 3 2 % 

špatná 3 2 % 

postačující 6 4 % 

ucházející 15 9 % 

dobrá  44 27 % 

velmi dobrá 59 37 % 

výborná 30 19 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.12 Nabídka ubytovacích zařízení a služby 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

nevyhovující 2 1 % 

špatná 2 1 % 

postačující 8 5 % 

ucházející 29 18 % 

dobrá  59 37 % 

velmi dobrá 46 29 % 

výborná 14 9 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.13 Dopravní obslužnost 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

nevyhovující 1 1 % 

špatná 1 1 % 

postačující 6 4 % 

ucházející 25 16 % 

dobrá  44 27 % 



 

 

 

velmi dobrá 55 34 % 

výborná 28 17 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.14 Přilákání turistů prostřednictvím činnosti mikroregionu 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

málo 3 2 % 

spíše ne - - 

nepříliš 4 2 % 

ano i ne 16 10 % 

nepatrně 41 26 % 

spíše ano 73 46 % 

velmi 23 14 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.15 Úloha mikroregionu v životě obyvatel 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

neuvedl/a 63 39 % 

spolupráce mezi obcemi 31 19 % 

podpora sportu, kultury a 

tradic mikroregionu 

30 19 % 

rozvoj cestovního ruchu 16 10 % 

ostatní 20 13 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.16 Pohlaví 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

muž 63 39 % 

žena 97 61 % 

celkem 160 100 % 

 

 

 



 

 

 

Tabulka 4.1.17 Věk respondenta 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

18 - 35 let 76 47,5 % 

36 - 59 let 56 35 % 

60 a více 28 17,5 % 

celkem 160 100 % 

 

Tabulka 4.1.18 Vzdělání respondenta  

 Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

základní 4 2 % 

středoškolské s výučním listem 35 22 % 

středoškolské s maturitou 70 44 % 

absolvent vyšší odborné školy 6 4 % 

vysokoškolské 45 28 % 

celkem 160 100 % 

 

4.2 Tabulky s výsledky Chí-kvadrát testu 

 

Tabulka 4.2.1 Spokojenost obyvatel s životní úrovní obce * Pohlaví  

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,397
a
 6 ,026 

Likelihood Ratio 16,800 6 ,010 

Linear-by-Linear Association 6,635 1 ,010 

N of Valid Cases 160   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 

 

Tabulka 4.2.2 Spokojenost obyvatel s životní úrovní obce * Věk respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,396
a
 12 ,495 

Likelihood Ratio 14,099 12 ,294 



 

 

 

Linear-by-Linear Association 1,293 1 ,255 

N of Valid Cases 160   

a. 13 cells (61,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,18. 

 

Tabulka 4.2.3 Spokojenost obyvatel s životní úrovní obce * Vzdělání respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,146
a
 24 ,916 

Likelihood Ratio 17,655 24 ,819 

Linear-by-Linear Association ,848 1 ,357 

N of Valid Cases 160   

a. 26 cells (74,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

 

Tabulka 4.2.4 Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,480
a
 6 ,025 

Likelihood Ratio 16,674 6 ,011 

Linear-by-Linear Association 11,285 1 ,001 

N of Valid Cases 160   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 

 

Tabulka 4.2.5 Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce * Věk respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,571
a
 12 ,818 

Likelihood Ratio 8,739 12 ,725 

Linear-by-Linear Association 1,451 1 ,228 

N of Valid Cases 160   

a. 13 cells (61,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,18. 

 

Tabulka 4.2.6 Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce * Vzdělání respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 



 

 

 

Pearson Chi-Square 17,750
a
 24 ,815 

Likelihood Ratio 19,145 24 ,744 

Linear-by-Linear Association 3,845 1 ,050 

N of Valid Cases 160   

a. 27 cells (77,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

 

Tabulka 4.2.7 Spokojenost s kulturním vyžitím * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,848
a
 4 ,028 

Likelihood Ratio 11,586 4 ,021 

Linear-by-Linear Association 9,257 1 ,002 

N of Valid Cases 160   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,79. 

 

Tabulka 4.2.8 Spokojenost s kulturním vyžitím * Věk respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,604
a
 8 ,067 

Likelihood Ratio 17,781 8 ,023 

Linear-by-Linear Association 6,015 1 ,014 

N of Valid Cases 160   

a. 5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 

 

Tabulka 4.2.9 Spokojenost s kulturním vyžitím * Vzdělání respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,646
a
 16 ,409 

Likelihood Ratio 19,720 16 ,233 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,986 

N of Valid Cases 160   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 

 

 



 

 

 

Tabulka 4.2.10 Spokojenost s nabídkou sportovního vyžití * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,916
a
 6 ,001 

Likelihood Ratio 26,494 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 4,934 1 ,026 

N of Valid Cases 160   

a. 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,79. 

 

Tabulka 4.2.11 Spokojenost s nabídkou sportovního vyžití * Věk respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,684
a
 12 ,162 

Likelihood Ratio 18,378 12 ,105 

Linear-by-Linear Association 9,071 1 ,003 

N of Valid Cases 160   

a. 11 cells (52,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 

 

Tabulka 4.2.12 Spokojenost s nabídkou sportovního vyžití * Vzdělání respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,222
a
 24 ,880 

Likelihood Ratio 20,198 24 ,685 

Linear-by-Linear Association ,541 1 ,462 

N of Valid Cases 160   

a. 24 cells (68,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 

 

4.3 Tabulka s výsledky jednovýběrového T-testu 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Turistické zajímavosti 160 1,71 ,999 ,079 

Možnosti stravování 160 1,44 1,282 ,101 

Ubytovací zařízení a služby 160 1,09 1,154 ,091 

Dopravní obslužnost 160 1,42 1,157 ,091 



 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Turistické zajímavosti 21,677 159 ,000 1,713 1,56 1,87 

Možnosti stravování 14,240 159 ,000 1,444 1,24 1,64 

Ubytovací zařízení a 

služby 

11,993 159 ,000 1,094 ,91 1,27 

Dopravní obslužnost 15,507 159 ,000 1,419 1,24 1,60 

 

4.4 Kontingenční tabulky 

Spokojenost obyvatel s životní úrovní v obci * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Spokojenost obyvatel s 

životní úrovní v obci 

zcela nespokojen/a 1 1 2 

velmi nespokojen/a 1 0 1 

spíše nespokojen/a 6 0 6 

spokojen i nespokojen 2 3 5 

spíše spokojen/a 9 18 27 

velmi spokojen/a 31 41 72 

zcela spokojen/a 13 34 47 

Total 63 97 160 

 

Spokojenost obyvatel s životní úrovní v obci * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Spokojenost obyvatel s 

životní úrovní v obci 

zcela nespokojen/a 1 1 0 2 

velmi nespokojen/a 0 1 0 1 

spíše nespokojen/a 5 1 0 6 

spokojen i nespokojen 3 0 2 5 

spíše spokojen/a 11 12 4 27 

velmi spokojen/a 35 26 11 72 

zcela spokojen/a 21 15 11 47 

Total 76 56 28 160 

 

 



 

 

 

Spokojenost obyvatel s životní úrovní v obci * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 

 

Vzdělání respondenta 

Total 
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Spokojenost 

obyvatel s životní 

úrovní v obci 

zcela nespokojen/a 0 0 1 0 1 2 

velmi nespokojen/a 0 0 1 0 0 1 

spíše nespokojen/a 0 0 5 0 1 6 

spokojen i nespokojen 0 1 1 0 3 5 

spíše spokojen/a 0 8 11 2 6 27 

velmi spokojen/a 3 15 28 2 24 72 

zcela spokojen/a 1 11 23 2 10 47 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce za posledních 5 let * Pohlaví 

Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Spokojenost obyvatel se 

současným vývojem obce za 

posledních 5 let 

zcela nespokojen/a 1 0 1 

velmi nespokojen/a 1 0 1 

spíše nespokojen/a 4 0 4 

spokojen i nespokojen 3 4 7 

spíše spokojen/a 10 12 22 

velmi spokojen/a 29 38 67 

zcela spokojen/a 15 43 58 

Total 63 97 160 

 

Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce za posledních 5 let * Věk respondenta 

Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Spokojenost obyvatel se 

současným vývojem obce za 

posledních 5 let 

zcela nespokojen/a 0 1 0 1 

velmi nespokojen/a 1 0 0 1 

spíše nespokojen/a 2 2 0 4 

spokojen i nespokojen 4 2 1 7 

spíše spokojen/a 12 7 3 22 



 

 

 

velmi spokojen/a 30 27 10 67 

zcela spokojen/a 27 17 14 58 

Total 76 56 28 160 

 

Spokojenost obyvatel se současným vývojem obce za posledních 5 let * Vzdělání respondenta 

Crosstabulation 

Count 

 

Vzdělání respondenta 

Total 
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Spokojenost obyvatel 

se současným 

vývojem obce za 

posledních 5 let 

zcela nespokojen/a 0 0 1 0 0 1 

velmi nespokojen/a 0 0 0 0 1 1 

spíše nespokojen/a 0 0 1 0 3 4 

spokojen i 

nespokojen 

0 1 4 0 2 7 

spíše spokojen/a 1 3 9 0 9 22 

velmi spokojen/a 2 19 26 2 18 67 

zcela spokojen/a 1 12 29 4 12 58 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Spokojenost obyvatel s kulturním vyžitím v obci * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Spokojenost obyvatel s 

kulturním vyžitím v obci 

spíše nespokojen/a 2 0 2 

spokojen i nespokojen 9 7 16 

spíše spokojen/a 9 9 18 

velmi spokojen/a 20 23 43 

zcela spokojen/a 23 58 81 

Total 63 97 160 

 

Spokojenost obyvatel s kulturním vyžitím v obci * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Spokojenost obyvatel s 

kulturním vyžitím v obci 

spíše nespokojen/a 1 1 0 2 

spokojen i nespokojen 10 6 0 16 

spíše spokojen/a 7 8 3 18 



 

 

 

velmi spokojen/a 26 14 3 43 

zcela spokojen/a 32 27 22 81 

Total 76 56 28 160 

 

Spokojenost obyvatel s kulturním vyžitím v obci * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 

 

Vzdělání respondenta 

Total 
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Spokojenost obyvatel 

s kulturním vyžitím v 

obci 

spíše 

nespokojen/a 

0 0 2 0 0 2 

spokojen i 

nespokojen 

1 1 11 0 3 16 

spíše spokojen/a 1 5 6 0 6 18 

velmi spokojen/a 0 6 20 2 15 43 

zcela spokojen/a 2 23 31 4 21 81 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Spokojenost obyvatel s nabídkou sportovního vyžití v obci * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Spokojenost obyvatel s 

nabídkou sportovního vyžití 

v obci 

zcela nespokojen/a 2 0 2 

velmi nespokojen/a 0 2 2 

spíše spokojen/a 0 3 3 

spokojen i nespokojen 9 12 21 

spíše spokojen/a 20 8 28 

velmi spokojen/a 23 40 63 

zcela spokojen/a 9 32 41 

Total 63 97 160 

 

Spokojenost obyvatel s nabídkou sportovního vyžití v obci * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Spokojenost obyvatel s 

nabídkou sportovního vyžití 

zcela nespokojen/a 1 1 0 2 

velmi nespokojen/a 1 1 0 2 



 

 

 

v obci spíše spokojen/a 3 0 0 3 

spokojen i nespokojen 15 4 2 21 

spíše spokojen/a 12 13 3 28 

velmi spokojen/a 31 21 11 63 

zcela spokojen/a 13 16 12 41 

Total 76 56 28 160 

 

Spokojenost obyvatel s nabídkou sportovního vyžití v obci * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 
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Spokojenost obyvatel 

s nabídkou 

sportovního vyžití v 

obci 

zcela nespokojen/a 0 0 1 0 1 2 

velmi nespokojen/a 0 0 1 0 1 2 

spíše spokojen/a 0 0 2 0 1 3 

spokojen i 

nespokojen 

1 4 11 1 4 21 

spíše spokojen/a 1 4 17 0 6 28 

velmi spokojen/a 0 15 22 3 23 63 

zcela spokojen/a 2 12 16 2 9 41 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Snaha obce o zachování tradic našich předků * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Snaha obce o zachování 

tradic našich předků 

obec se chce zapojit k 

zachování tradic a zvyků 

1 0 1 

jen nepatrné známky 

udržování tradic 

0 1 1 

snaží se, ale výsledky 

nejsou vidět 

1 1 2 

první jasné výsledky 2 2 4 

činí se, ale mohlo by to být 

ještě lepší 

29 19 48 

snaží se pro to udělat 

maximum 

30 74 104 

Total 63 97 160 



 

 

 

Snaha obce o zachování tradic našich předků * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Snaha obce o zachování 

tradic našich předků 

obec se chce zapojit k 

zachování tradic a zvyků 

0 1 0 1 

jen nepatrné známky 

udržování tradic 

0 1 0 1 

snaží se, ale výsledky 

nejsou vidět 

0 2 0 2 

první jasné výsledky 1 3 0 4 

činí se, ale mohlo by to být 

ještě lepší 

27 15 6 48 

snaží se pro to udělat 

maximum 

48 34 22 104 

Total 76 56 28 160 

 

Snaha obce o zachování tradic našich předků * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 

 

Vzdělání respondenta 

Total 
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Snaha obce o 

zachování tradic 

našich předků 

obec se chce 

zapojit k zachování 

tradic a zvyků 

0 0 1 0 0 1 

jen nepatrné 

známky udržování 

tradic 

0 0 1 0 0 1 

snaží se, ale 

výsledky nejsou 

vidět 

0 0 2 0 0 2 

první jasné 

výsledky 

0 2 0 0 2 4 

činí se, ale mohlo 

by to být ještě lepší 

0 6 24 2 16 48 

snaží se pro to 

udělat maximum 

4 27 42 4 27 104 

Total 4 35 70 6 45 160 



 

 

 

Povědomí občanů o marketingových aktivitách * Pohlaví 

Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Povědomí občanů o 

marketingových aktivitách 

ano 28 51 79 

ne 35 46 81 

Total 63 97 160 

 

Povědomí občanů o marketingových aktivitách * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Povědomí občanů o 

marketingových aktivitách 

ano 33 26 20 79 

ne 43 30 8 81 

Total 76 56 28 160 

 

Povědomí občanů o marketingových aktivitách * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 

 

Vzdělání respondenta 
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Povědomí občanů o 

marketingových 

aktivitách 

ano 2 18 28 3 28 79 

ne 2 17 42 3 17 81 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Návrhy pro zvýšení kvality života v obci * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Návrhy pro zvýšení kvality života 

v obci 

neuvedl/a 24 36 60 

zlepšení infrastruktury 

mikroregionu 

31 33 64 

péče o životní prostředí 1 5 6 

vytvoření podmínek pro 

volnočasové aktivity, kulturní akce 

3 3 6 

ostatní 4 20 24 



 

 

 

Návrhy pro zvýšení kvality života v obci * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Návrhy pro zvýšení kvality života 

v obci 

neuvedl/a 24 36 60 

zlepšení infrastruktury 

mikroregionu 

31 33 64 

péče o životní prostředí 1 5 6 

vytvoření podmínek pro 

volnočasové aktivity, kulturní akce 

3 3 6 

ostatní 4 20 24 

Total 63 97 160 

 

Návrhy pro zvýšení kvality života v obci * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Návrhy pro zvýšení kvality 

života v obci 

neuvedl/a 32 23 5 60 

zlepšení infrastruktury 

mikroregionu 

28 21 15 64 

péče o životní prostředí 3 1 2 6 

vytvoření podmínek pro 

volnočasové aktivity, kulturní 

akce 

3 2 1 6 

ostatní 10 9 5 24 

Total 76 56 28 160 

 

Návrhy pro zvýšení kvality života v obci * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 
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Total 
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Návrhy pro zvýšení 

kvality života v obci 

neuvedl/a 4 12 30 2 12 60 

zlepšení 

infrastruktury 

mikroregionu 

0 13 28 3 20 64 

péče o životní 

prostředí 

0 1 2 0 3 6 



 

 

 

vytvoření podmínek 

pro volnočasové 

aktivity, kulturní 

akce 

0 1 2 0 3 6 

ostatní 0 8 8 1 7 24 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Účast obce v mikroregionu  * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Účast obce v mikroregionu  neuvedl 8 12 20 

Mikroregion Dolní Poolšaví 49 82 131 

nevím 6 3 9 

Total 63 97 160 

 

Účast obce v mikroregionu  * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Účast obce v mikroregionu  neuvedl 7 11 2 20 

Mikroregion Dolní Poolšaví 63 43 25 131 

nevím 6 2 1 9 

Total 76 56 28 160 

 

Účast obce v mikroregionu  * Vzdělání respondenta Crosstabulation 
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Účast obce v 

mikroregionu  

neuvedl 1 7 10 0 2 20 

Mikroregion Dolní 

Poolšaví 

3 24 57 6 41 131 

nevím 0 4 3 0 2 9 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

 



 

 

 

 

Povědomí o Mikroregionu Dolní Poolšaví * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Povědomí o Mikroregionu 

Dolní Poolšaví 

ano, znám MRDP 48 79 127 

zaregistroval/a jsem, že 

existuje 

10 15 25 

nevím, rád/a bych se o tom 

dozvěděl/a 

0 2 2 

ne, nikdy jsem o tom 

neslyšel/a 

5 1 6 

Total 63 97 160 

 

Povědomí o Mikroregionu Dolní Poolšaví * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Povědomí o Mikroregionu 

Dolní Poolšaví 

ano, znám MRDP 59 43 25 127 

zaregistroval/a jsem, že 

existuje 

13 9 3 25 

nevím, rád/a bych se o tom 

dozvěděl/a 

1 1 0 2 

ne, nikdy jsem o tom 

neslyšel/a 

3 3 0 6 

Total 76 56 28 160 

 

Povědomí o Mikroregionu Dolní Poolšaví * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 
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á
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Povědomí o 

Mikroregionu Dolní 

Poolšaví 

ano, znám MRDP 2 26 58 3 38 127 

zaregistroval/a jsem, 

že existuje 

2 4 10 3 6 25 

nevím, rád/a bych se 

o tom dozvěděl/a 

0 1 1 0 0 2 

ne, nikdy jsem o tom 

neslyšel/a 

0 4 1 0 1 6 

Total 4 35 70 6 45 160 



 

 

 

 

Turistické zajímavosti * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Turistické zajímavosti nevyhovující 0 1 1 

špatná 1 1 2 

postačující 1 1 2 

ucházející 3 4 7 

dobrá 20 21 41 

velmi dobrá 28 51 79 

výborná 10 18 28 

Total 63 97 160 

 

Turistické zajímavosti * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Turistické zajímavosti nevyhovující 0 1 0 1 

špatná 0 1 1 2 

postačující 2 0 0 2 

ucházející 3 4 0 7 

dobrá 16 14 11 41 

velmi dobrá 43 25 11 79 

výborná 12 11 5 28 

Total 76 56 28 160 

 

Turistické zajímavosti * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 
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á
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Turistické 

zajímavosti 

nevyhovující 0 0 0 0 1 1 

špatná 0 0 1 0 1 2 

postačující 0 0 0 0 2 2 

ucházející 0 1 4 0 2 7 

dobrá 2 11 13 0 15 41 



 

 

 

velmi dobrá 2 18 34 6 19 79 

výborná 0 5 18 0 5 28 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Možnosti stravování * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Možnosti stravování nevyhovující 2 1 3 

špatná 0 3 3 

postačující 4 2 6 

ucházející 8 7 15 

dobrá 19 25 44 

velmi dobrá 27 32 59 

výborná 3 27 30 

Total 63 97 160 

 

Možnosti stravování * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Možnosti stravování nevyhovující 0 0 3 3 

špatná 0 1 2 3 

postačující 2 3 1 6 

ucházející 8 4 3 15 

dobrá 20 17 7 44 

velmi dobrá 32 21 6 59 

výborná 14 10 6 30 

Total 76 56 28 160 

 

Možnosti stravování * Vzdělání respondenta Crosstabulation 
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á
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Možnosti 

stravování 

nevyhovující 0 2 0 0 1 3 

špatná 0 1 1 0 1 3 



 

 

 

postačující 0 1 2 0 3 6 

ucházející 0 3 3 1 8 15 

dobrá 0 8 23 1 12 44 

velmi dobrá 2 14 33 3 7 59 

výborná 2 6 8 1 13 30 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Ubytovací zařízení a služby * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Ubytovací zařízení a služby nevyhovující 1 1 2 

špatná 1 1 2 

postačující 4 4 8 

ucházející 11 18 29 

dobrá 32 27 59 

velmi dobrá 10 36 46 

výborná 4 10 14 

Total 63 97 160 

 

Ubytovací zařízení a služby * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Ubytovací zařízení a služby nevyhovující 0 1 1 2 

špatná 0 1 1 2 

postačující 3 1 4 8 

ucházející 19 7 3 29 

dobrá 27 24 8 59 

velmi dobrá 25 14 7 46 

výborná 2 8 4 14 

Total 76 56 28 160 

 

Ubytovací zařízení a služby * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 

 Vzdělání respondenta Total 
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Ubytovací zařízení a 

služby 

nevyhovující 0 1 1 0 0 2 

špatná 0 1 0 0 1 2 

postačující 0 2 1 0 5 8 

ucházející 1 6 12 1 9 29 

dobrá 1 8 32 2 16 59 

velmi dobrá 2 12 17 2 13 46 

výborná 0 5 7 1 1 14 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Dopravní obslužnost * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Dopravní obslužnost nevyhovující 1 0 1 

špatná 1 0 1 

postačující 2 4 6 

ucházející 13 12 25 

dobrá 22 22 44 

velmi dobrá 19 36 55 

výborná 5 23 28 

Total 63 97 160 

 

Dopravní obslužnost * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Dopravní obslužnost nevyhovující 0 1 0 1 

špatná 1 0 0 1 

postačující 1 1 4 6 

ucházející 17 7 1 25 

dobrá 15 17 12 44 

velmi dobrá 29 23 3 55 

výborná 13 7 8 28 

Total 76 56 28 160 



 

 

 

 

Dopravní obslužnost * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 
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Dopravní 

obslužnost 

nevyhovující 0 0 1 0 0 1 

špatná 0 0 1 0 0 1 

postačující 1 2 1 0 2 6 

ucházející 0 3 16 2 4 25 

dobrá 0 13 18 0 13 44 

velmi dobrá 2 6 24 2 21 55 

výborná 1 11 9 2 5 28 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Přilákání turistů prostřednictvím činnosti mikroregionu * Pohlaví 

Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Přilákání turistů 

prostřednictvím činnosti 

mikroregionu 

málo 2 1 3 

nepříliš 1 3 4 

ano i ne 10 6 16 

nepatrně 20 21 41 

spíše ano 26 47 73 

velmi 4 19 23 

Total 63 97 160 

 

Přilákání turistů prostřednictvím činnosti mikroregionu * Věk respondenta 

Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Přilákání turistů 

prostřednictvím činnosti 

mikroregionu 

málo 1 2 0 3 

nepříliš 1 1 2 4 

ano i ne 11 3 2 16 

nepatrně 17 17 7 41 

spíše ano 33 27 13 73 



 

 

 

velmi 13 6 4 23 

Total 76 56 28 160 

 

Přilákání turistů prostřednictvím činnosti mikroregionu * Vzdělání respondenta Crosstabulation 
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Přilákání turistů 

prostřednictvím 

činnosti mikroregionu 

málo 0 1 0 0 2 3 

nepříliš 1 0 1 0 2 4 

ano i ne 0 4 5 1 6 16 

nepatrně 1 11 16 2 11 41 

spíše 

ano 

1 14 39 2 17 73 

velmi 1 5 9 1 7 23 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

Úloha mikroregionu v životě obyvatel * Pohlaví Crosstabulation 

Count 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Úloha mikroregionu v životě 

obyvatel 

neuvedl/a 25 38 63 

spolupráce mezi obcemi 9 22 31 

podpora sportu, kultury a 

tradic mikroregionu 

9 21 30 

rozvoj cestovního ruchu 8 8 16 

ostatní 12 8 20 

Total 63 97 160 

 

Úloha mikroregionu v životě obyvatel * Věk respondenta Crosstabulation 

Count 

 
Věk respondenta 

Total 18 - 35 let 36 - 59 let 60 a více 

Úloha mikroregionu v životě 

obyvatel 

neuvedl/a 30 24 9 63 

spolupráce mezi obcemi 9 9 13 31 

podpora sportu, kultury a 

tradic mikroregionu 

16 10 4 30 

rozvoj cestovního ruchu 9 6 1 16 



 

 

 

ostatní 12 7 1 20 

Total 76 56 28 160 

 

Úloha mikroregionu v životě obyvatel * Vzdělání respondenta Crosstabulation 

Count 
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Úloha mikroregionu 

v životě obyvatel 

neuvedl/a 4 16 22 1 20 63 

spolupráce mezi 

obcemi 

0 9 13 3 6 31 

podpora sportu, 

kultury a tradic 

mikroregionu 

0 7 14 0 9 30 

rozvoj cestovního 

ruchu 

0 0 7 1 8 16 

ostatní 0 3 14 1 2 20 

Total 4 35 70 6 45 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 5 Prioritní oblasti rozvoje mikroregionu 

 

1. Kvalita života a rozvoj území 

 

1.1 Strategický cíl: Péče o životní prostředí 

 V případě zabezpečení životního prostředí je zde chápáno zlepšení ukazatelů životního 

prostředí, jako je veřejná zeleň, čistota, kvalita vzduchu a vody, ale i vylepšení estetičnosti 

prostředí, mezilidských vztahů a základních lidských potřeb. Realizací tohoto cíle se očekává 

kvalitní životní prostředí a zlepšení vztahu obyvatel ke své obcí a okolí. Smyslem je také 

podporovat občanskou sounáležitost v území.  

 

1.1.1 Priorita: Zlepšení kvality životního prostředí a zachování krajinného rázu  

 Smyslem této priority je zachovat ekologicky cenné oblasti tohoto území a obecně 

chránit životní prostředí mikroregionu v souladu s pravidly udržitelného rozvoje. Zásahy  

do krajinného rázu, především povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem  

na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 

krajiny a vztahy v krajině.  

 

Návrhy opatření: 

 Zlepšení ekologické funkčnosti krajiny a chráněných části přírody 

 Ochrana krajinných prvků 

 Vedení obyvatel k minimalizaci odpadu, k jeho třídění a využití, které neškodí 

životního prostředí 

 

1.1.2 Priorita: Vylepšení vzhledu a image obcí 

 Obce mikroregionu se zaměří na tvorbu své image, a to nejen vzhledem 

k návštěvníkům tohoto kraje, ale i ve vztahu ke svým obyvatelům. Ti tvoří základní složku 

mikroregionu a jejich smysl je pro toto území naprosto jednoznačný. Úsilím tohoto bodu je 

rovněž přispět k vylepšení celkového obrazu jednotlivých obcí mikroregionu, ke zlepšení 

jejich vzhledu, tak aby tu vzniklo příjemné prostředí pro život. Při obnově vzhledu 

mikroregionu je velmi důležitá i účast místních obyvatel, proto je vhodné, do ní zapojit  

co nejširší veřejnost. Veškeré aktivity týkající se zdokonalení vzhledu a image mikroregionu 

by měly být společně koordinovány.  



 

 

 

Návrhy opatření: 

 Rekonstrukce památek či památkových zón 

 Pravidelná údržba kulturních památek a památkově hodnotných objektů  

 Zachování a obnovení venkovské zástavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Řešení infrastruktury 

 

2.1 Strategický cíl: Zkvalitnění dopravní infrastruktury celého mikroregionu 

 Dostupnost, kvalita a kapacita dopravní infrastruktury patří k základním aspektům, 

které výrazně ovlivňují rozvojový potenciál tohoto území. Mikroregion Dolní Poolšaví je 

velmi dobře dopravně dostupný především díky silniční dopravě, ale i dopravě železniční.  

 

2.1.1 Priorita: Výstavba a rekonstrukce místních komunikací  

 Zlepšení parametrů dopravní infrastruktury, a to zejména zvýšení kvality  

a průchodnosti dopravních komunikací, odstranění bodových závad, zlepšení údržby 

stávajících komunikací a zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, jsou 

jednou z podmínek dalšího rozvoje obcí i celého mikroregionu. Pozornost by měla být také 

věnována výstavbě silničních obchvatů jednotlivých obcí, čímž dojde ke zkvalitnění životního 

prostředí a zvýší se bezpečnost silničního provozu.  

 

Návrhy opatření: 

 Výstavba a modernizace místních komunikací 

 Rekonstrukce a vybudování místních chodníků a cest  

 Úpravy povrchů a průchodnosti na místních komunikacích 

 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v souvislosti se zvyšováním kvality života  

v mikroregionu 

 

2.1.2 Priorita: Zlepšení hromadné dopravy 

 Dostupná doprava a dobrá dopravní obslužnost jsou cestou k rozvoji a pro jejich 

zlepšení je nutné zdokonalení všestranné spolupráce s místními podniky, které v této oblasti 

působí.  

 

Návrhy opatření: 

 Spolupráce obcí a přepravců při zajišťování dopravní obslužnosti mikroregionu 

 Návaznost autobusové a železniční dopravy 

 Zjištění potřeb v oblasti hromadné dopravy 

 Vytvoření dalších spojů 

 



 

 

 

2.2 Strategický cíl: Optimalizace rozvoje sítí technické infrastruktury 

 Zabezpečení napojení obcí na technickou infrastrukturu je jedním z významných 

předpokladů pro jejich další růst. Vybavenost obcí infrastrukturou je nutné brát jako 

samozřejmost, bez které není možno kraj dále rozvíjet.  

 

2.2.1 Priorita: Rozvoj vodovodních sítí a infrastruktury 

 V oblasti zásobování vodou je prioritou zajištění dodávek kvalitní pitné vody. V tomto 

směru je situace v mikroregionu dostatečná a zásobování pitnou vodou je zajištěno 

společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Předmětem tohoto bodu je i zajištění 

odpovídajícího čištění odpadních vod. Opatření by mělo mít bezprostřední dopad na kvalitu 

zdrojů pitné vody, povrchových vod i na celková stav životního prostředí.  

 

Návrhy opatření: 

 Využití stávajících vodovodních sítí 

 Zkvalitňování a modernizace vodovodních kapacit 

 Rekonstrukce kanalizace 

 Řešení problematiky čištění odpadních vod 

 Vybudování ČOV 

 Dobudování sběrného dvora 

 

2.2.2 Priorita: Vybudování protipovodňových opatření 

 Vytvoření protipovodňových opatření jednotlivých obcí mikroregionu přispěje 

zejména k zamezení působení vody, zpomalení odtoku vody a sesuvům půdy, což povede 

k ochraně majetku a života obyvatel, ochraně přírody a ke zvýšení ekologické stability 

krajiny.  

 

Návrhy opatření: 

 Stavba ochranných hrází 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Lidské zdroje a podnikání 

 

3.1 Strategický cíl: Rozvoj v oblasti lidských zdrojů 

 Lidské zdroje jsou v současnosti považovány za jeden z klíčových faktorů pro rozvoj 

mikroregionu a zároveň jsou rozhodujícím faktorem hospodářského rozvoje. Dnešní doba  

si klade vysoké požadavky na kvalifikovanost a vzdělanost obyvatel. Pro udržení vzdělaného  

a kvalifikovaného obyvatelstva je třeba vytvořit odpovídající předpoklady. Ty se vztahují 

jednak k možnostem pracovního uplatnění v mikroregionu, ale také k dalším standardům, 

jako jsou podmínky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže či kvalita a dostupnost bydlení.  

 

3.1.1 Priorita: Zlepšení kvality bydlení 

 Stabilizace mladého obyvatelstva na venkově velmi souvisí s možnostmi jejich 

bydlení, proto zabezpečení potřeby bydlení by mělo být prioritou každé obce. Situaci lze řešit 

výstavbou nového nebo rekonstrukcí stávajícího domovního a bytového fondu.  

 

Návrhy opatření 

 Údržba a modernizace stávajících kapacit 

 Vyhledávání lokalit pro novou výstavbu  

 Podpora výstavby nájemních bytů a rodinných domů 

 

3.1.2 Priorita: Vytvoření podmínek pro rozvoj volnočasových aktivit 

 Produktivnost a aktivita občanů mikroregionu souvisí se vznikem a fungováním řady 

zájmových sdružení, spolků a dalších občanských iniciativ, jež hromadně formují nabídku 

volnočasových aktivit. Udržování místních kulturních a společenských zvyklostí rovněž 

přispívá ke zviditelnění tohoto území a rozvoji cestovního ruchu.  

 

Návrhy opatření 

 Efektivní využívání stávajících zařízení pro volný čas 

 Podpora výstavby a údržby pro volnočasové aktivity 

 Podpora školských a mimoškolských aktivit zaměřených na zájmovou činnost dětí  

a mládeže 

 Podpora historických a kulturních tradic obyvatelstva 

 



 

 

 

3.1.3 Priorita: Podpora spolkové a zájmové činnosti 

 V mikroregionu působí řada občanských sdružení, spolků i zájmových útvarů. 

Podpora spolkového života může být výrazným přínosem pro sdružení těchto obcí. Jako 

nezbytná se jeví i propagace neziskového sektoru. Neziskové organizace mohou napomoci 

k rozvoji mikroregionu.  

 

Návrhy opatření 

 Podpora neziskových organizací 

 Podpora spolupráce s obcemi 

 Podpora zájmové činnosti obyvatel s cílem rozvoje občanské společnosti 

 

3.1.4 Priorita: Zvýšení pracovních příležitostí a rozvoj vzdělanosti 

 Jedním z důležitých faktorů, ovlivňující hospodářský potenciál mikroregionu, je 

vzdělanostní struktura obyvatel. Vzdělávací instituce jsou jedním z předpokladů zvýšení 

vzdělání občanů a jejich dalšího uplatnění na trhu práce. Zvláštní pozornost je nutné věnovat 

také novým informačním a komunikačním technologiím. Nezbytná je i spolupráce obcí 

s úřadem práce a místními zaměstnavateli.  

 

Návrhy opatření 

 Rekvalifikace obyvatel  

 Zvyšování využitelnosti a aktivit místních vzdělávacích zařízení 

 Spolupráce podnikatelů a vzdělávacích institucí 

 

3.2 Strategický cíl: Podpora podnikání 

 Důležitým předpokladem úspěšného rozvoje mikroregionu je podpora 

podnikatelských aktivit a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání. Řada obcí má 

zájem o podporu podnikání, vytváření nových pracovních příležitostí pro místní občany. 

Prioritou tohoto strategického cíle je podpora rozvoje malých a středních podnikatelských 

subjektů a spolupráce představitelů obcí a místních firem. Jeho posláním je prostřednictvím 

podpory podnikání a zlepšení celkového podnikatelského klima přispět k rozvoji stávajících 

podnikatelských subjektů, ale i přilákání nových investorů.  

 

 



 

 

 

3.2.1 Priorita: Podpora rozvoje malého a středního podnikání 

 Cílem podpory malého a středního podnikání je využití vnitřního potenciálu území 

prostřednictvím místních zdrojů a předpokladů. Je potřeba vytvořit vhodné podnikatelské 

klima pro rozvoj místní produkce.  

 

Návrhy opatření 

 Přednostní nabídka místním podnikatelům 

 Podpora nových podnikatelských subjektů 

 Spolupráce s novými i stávajícími podnikatelskými subjekty 

 Příprava nových lokalit určených pro podnikatelské využití 

 Rozvoj služeb pro podnikatele 

 Rozvoj spolupráce mezi místními podnikateli a zastupiteli veřejné správy 

 

3.2.2 Priorita: Partnerství představitelů veřejného a soukromého sektoru 

 Spolupráce těchto subjektů může přispět nejen k lepšímu hledání společných projektů, 

ale i zjednodušení administrativního prostředí či vytvořit předpoklady ke zlepšení místní 

infrastruktury.  

 

Návrhy opatření 

 Setkávání zastupitelů obcí mikroregionu s podnikateli 

 Podpora spolupráce s ostatními podnikateli 

 Obnova tradičních výrob a řemesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Rozvoj cestovního ruchu 

 

4.1 Strategický cíl: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

 Dalším strategickým cílem, který má rozhodující význam pro zvýšení atraktivity 

mikroregionu, jak pro tuzemské, tak zahraniční hosty je kvalitní infrastruktura. Z toho důvodu 

je nutná modernizace a stálá údržba stávajících zařízení a služeb, ale zároveň zvýšení nabídky 

služeb cestovního ruchu a to zejména v oblasti ubytovacích a stravovacích zařízení, 

cykloturistiky a ostatních služeb pro turisty.  

 

4.1.1 Priorita: Rozvoj ubytovacích a stravovacích zařízení 

 Příležitostí pro další rozvoj mikroregionu je také v oblasti ubytovacích a stravovacích 

služeb. Nabídka ubytování a stravování v mikroregionu je omezená, je proto zapotřebí zvýšit 

úroveň služeb v tomto oboru.  

 

Návrhy opatření 

 Zkvalitnění stávajících ubytovacích a stravovacích kapacit 

 Rozšíření nabídky ubytovacích zařízení 

 Zvýšení úrovně stravovacích zařízení 

 Podpora výstavby nových ubytovacích zařízení 

 

4.1.2 Priorita: Podpora kulturních památek, tradic a zvyků mikroregionu 

 Mikroregion Dolní Poolšaví je oblast, která nabízí bezpočet památek a významných 

míst i rozmanité spektrum tradic a folklóru doplňující zdejší bohatý společenský život. 

Podpora tohoto kulturního dědictví je důležitá z hlediska posílení kulturní identity obyvatel 

mikroregionu, ale především podporuje cestovní ruch, který představuje pro území velký 

potenciál. Cílem této priority je za pomoci obnovy a údržby místních kulturních památek 

přispět k celkovému zlepšení stavu památek. Snahou bude také tyto kulturní objekty 

zpřístupnit co nejširší veřejnosti a v jejich prostorách pořádat různé kulturní akce s cílem 

přilákat co nejvíce návštěvníků. Udržování místních kulturních zvyklostí rovněž přispívá  

ke zviditelnění tohoto území a rozvoji cestovního ruchu, proto je i nadále důležitá podpora 

spolkové činnosti a motivace místních obyvatel k zachování těchto zvyků.  

 

 



 

 

 

Návrhy opatření 

 Údržba památek a historických objektů 

 Zapojení činnosti spolků  

 Motivace obyvatel k udržování tradic mikroregionu 

 

4.1.3 Priorita: Rozvoj cykloturistiky 

 Dalším důležitým bodem k podpoře rozvoje cestovního ruchu je údržba a budování 

značených regionálních a místních cyklistických komunikací v návaznosti na celé území 

mikroregionu. Velký zájem je i o pěší turistiku, z toho důvodu je vhodné také rozšíření pěších 

tras.  

 

Návrhy opatření 

 Údržba stávajících cyklostezek 

 Vybudování nových cyklostezek v mikroregionu 

 Rozšiřování pěších tras 

 

4.1.4 Priorita: Propagace cestovního ruchu v mikroregionu 

 Mikroregion je místem s vysokým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Tento 

fenomén představuje nejen prostředek k přilákání návštěvníků, ale i podporu nových možností 

pro místní obyvatele k trávení volného času. Zároveň přináší nové pracovní možnosti, obnovu 

kulturních památek a další. Pro adekvátní rozvoj cestovního ruchu je proto také potřeba 

věnovat pozornost propagaci tohoto mikroregionu.  

 

Návrhy opatření 

 Podpora kulturních a propagačních akcí  

 Společná propagace mikroregionu 

 Využití nových nástrojů propagace  

 

 

 

 


