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1. Úvod 

 

 Ostrava je známá svou minulostí a často si většina obyvatel České republiky myslí, že je 

stále pouze městem „havířiny“. Slavná průmyslová historie se začala psát na začátku 19. 

století a skončila až na konci 20. století. Kde je však Ostrava, ocelové srdce Evropy, dnes? 

 Průmyslové podniky dosloužily a na místě starých dolů zůstaly pouze budovy po slavné 

historii ocelového města. Z budov se tedy staly památky a začalo se řešit, co se s nimi 

v budoucnosti stane dál. Některé projekty byly úspěšné, jiné méně. V této práci se bude 

autorka zabývat především třemi významnými technickými památkami města Ostravy, a to 

Dolní oblastí Vítkovic, Landek Parkem a dolem Michal (Petr Cingr). Nebude zde popsána 

pouze jejich bohatá historie, ale i vize do budoucnosti a jejich marketinková komunikace. 

 Téma je aktuální zejména v dnešní době, kdy se mládež o historii nezajímá. Bude tedy 

hodnocena i úspěšnost propagace technických památek v oblasti informovanosti mladší 

generace. 

 Cílem této bakalářské práce bude zejména posouzení stavu marketingové komunikace 

ostravských technických památek, a to konkrétně Dolní oblasti Vítkovice, Dolu Michal a 

Landek Parkem. Také bude provedena SWOT analýza vybrané technické památky - Landek 

Parku. 

 Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje teoretické rovině pojmu 

marketingová komunikace. Marketingová komunikace je zde detailně popsána a usnadňuje 

tak pochopení použití dané problematiky v následujících kapitolách. Také zde najdeme popis 

správného použití SWOT analýzy, který bude následně prakticky použit v jiné kapitole práce. 

Následující část se věnuje vymezení technických památek města Ostrava a jejich historii, ale i 

vizi do jejich budoucnosti. Předposlední část je věnována konkrétní marketingové komunikaci 

vybraných technických památek, jejímu popisu a návrhu zlepšení.  

 Poslední kapitola pak přibližuje téma bakalářské práce v prostředí mediálních komunikátů, 

a to prostřednictvím následujících žurnalistických žánrů: úvodní článek, interview, anketa a 

recenze. 
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 Pro samotnou práci bylo použito zhodnocení současného stavu marketingové komunikace 

zmíněných památek, pomocí metod deskripce, dedukce, shrnutí a následné analýzy. Průzkum 

probíhal zejména prostřednictvím shromáždění propagačních materiálu a na základě 

hodnocení vystupování technických památek v médiích nejen tištěných, ale i obrazových.  

 Také navštívení všech tří památek bylo samozřejmostí. Po zjištění všech faktů, byla 

provedena konkrétní SWOT analýza, tedy analýza hrozeb a příležitostí, pro jednu konkrétní 

památku.
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2. Marketingová komunikace 

 V následující kapitole se budu věnovat teoriím marketingové komunikace a problémy s ní 

spojenými. Marketingová komunikace je nejen v dnešní době neustále rozebíraným tématem. 

Marketing je všemocná zbraň proti zákazníkům a každá obchodní korporace by se tak měla 

snažit, co nejvíce propagovat svou firmu a tím si získat kupní sílu nových klientů. 

2.1 Marketingová komunikace
1
 

 Marketingová komunikace je jistě první kontakt se zákazníkem. Každý nárůst zákazníků je 

pro firmu klíčový. V dnešní době přeplněných trhů se tedy musí firmy na tržním poli 

pohybovat s elegancí a reagovat na veškeré požadavky klientů. V neposlední řadě je zaujmout 

svou reklamou a propagací výrobků, která bude pečlivě zacílena na konkrétní věkovou 

skupinu. 

 Než však ve své práci začnu popisovat marketingovou komunikaci, chtěla bych zmínit, co 

si vlastně pod pojmem komunikace lze představit. Komunikace se dle Shannonovy a 

Weaverovy matematické teorie komunikace z roku 1949 opírá o tzv. komunikační model, 

který se skládá ze 7 částí: komunikátor, kódování, zpráva (sdělení), kanál (prostředek 

komunikace), komunikant (dekódující příjemce, objekt), zpětná vazba, šum. 

 Komunikátor, nazývaný taktéž subjekt, je producent, který má nějaký nápad, informaci 

nebo důvod ke komunikaci samotné. Kódování je především vyjádření předmětu komunikace 

do souboru prvků, symbolů nebo tvarů. Zpráva je výsledek kódovacího procesu. 

V marketingové komunikaci si zprávu (sdělení) můžeme představit jako nabídku na trhu. 

Kanál (prostředek komunikace) je hlavním nosičem zprávy. Komunikant pak interpretuje 

konkrétní zprávu, dekóduje zprávu na základě vlastních zkušeností. Následně očekáváme 

zpětnou vazbu, která nám umožní možnost oboustranné komunikace (v našem případě zpětná 

vazba od zákazníka). Šum pak lze vysvětlit jako všechny možné faktory, které mohou rušit 

náš obsah sdělení nebo mají vliv na změnu jeho podoby. 

                                                 
1
Kapitola byla koncipována převážně z FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Brno, Computer Press 

2011, 486 s. 
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 Komunikace má mnoho podob, nejúčinnější formu je jistě osobní rozhovor s klienty, kde 

můžeme využít nejen obrazovou formu např. prezentace, grafy ale i samotný rozhovor 

s klientem, můžeme používat argumenty a dosáhnout tak svého cíle efektivně a rychle. 

V moderní době se jako nástroj komunikace samozřejmě nabízí i internetové prostředí, kde 

komunikujeme nejen pomocí e-mailu, ale i skypu. Některé firmy těchto služeb využívají stále 

více zejména z důvodu finanční dostupnosti.  

 V neposlední řadě nesmíme opomenout marketingovou komunikaci v podobě sdělovacích 

prostředků, kde můžeme prezentovat svůj podnik na základě reklamy. Média se však mohou 

obrátit i proti nám, proto bychom neměli opomenout kladný vztah k médiím, kterým budeme 

poskytovat přesné a pravdivé informace. 

2.1.1 Strategie marketingové komunikace 

 Strategie marketingové komunikace, nazývané také propagací, jsou pro podnik velmi 

důležitým úkolem, pokud chtějí být na trhu úspěšnou firmou. Propagace výrobku totiž 

zaujme, nové klienty, kteří svými nákupy podpoří růst podniku. 

 Pro úspěšnou propagaci bychom měli splnit několik pravidel
2
. Firma si v prvé řadě musí 

uvědomit a vypracovat svou podnikovou identitu, kulturu a hlavně dobrou image. Image by 

měla detailně kopírovat jasně vymezené vize podniku. Podnik si také musí konkrétně zjistit co 

nejvíce informací o svém makroprostředí poznat potřeby a požadavky svého zákazníka. Pro 

tyto účely slouží dotazníky, ankety veřejného mínění. Firma si také musí představit, pro koho 

převážně chce produkt vyrábět, poznat socioekonomické prostředí klienta. Dále nám 

k úspěchu jistě poslouží dobře zpracovaná marketingové strategie, na jejichž základě pak 

přesně stanovíme cíle podniku. Měli bychom si vymyslet produkt, který bude přesahovat 

zákazníkovy potřeby a požadavky na produkt. Pak bude přesahovat očekávaný užitek a 

výhody, včetně výhod již známých zavedených značek. Poté výrobek musíme srovnat 

s ostatními nabízenými výrobky na trhu, srovnat s konkurencí konkrétního trhu. Náš produkt 

nebo služba musí být jedinečná, nikdo nestojí o dva stejné výrobky. Proto musíme již 

v prvních krocích pořádně promyslet, jaký produkt budeme vyrábět a co na trhu momentálně 

chybí. Důležitá je samozřejmě i cena výrobku. Ta se může samozřejmě měnit, ale 

k úspěšnému prodeji výrobku je nutno správně odhadnout za jakou cenu začneme výrobek 

prodávat. Nesmí být příliš nadsazena, měla by kopírovat všechny náklady na výrobu i jeho 

                                                 
2
 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Brno, Computer Press 2011, s. 241. 
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propagaci. Také záleží, pro jakou cílovou skupinu budeme vyrábět, je vhodné vzít v úvahu, 

kolik budou schopni do něj investovat. V neposlední řadě pak distribuce, která umožní 

klientovi si výrobek nejen pohodlně zakoupit, ale také ho hlavně seznámí s naší nabídkou. 

 Propagace, v marketingovém pojetí, nazývaná také jako komunikační mix, se opírá hlavně 

o 4 základní nástroje
3
. Reklamu jako placenou formu propagace, ta je extenzivní a neosobní 

prezentací nabídky ve sdělovacích prostředcích. Důležitá je i podpora prodeje pomocí 

krátkodobých podnětů pro zvýšení nákupu produktu. Pro vytváření a rozvíjení dobrých vztahů 

s veřejností pak poslouží Public relations. Jak už bylo zmíněno, první krok k úspěchu je mít 

dobrý vztah ke sdělovacím prostředkům. Nejlepší formou, ale také nejdražší je osobní prodej 

prezentovaný přímou komunikací s potenciálními zákazníky. 

 Propagace se dnes přesouvá hlavně do prostředí internetu, kde firmy využívají spousty 

možností, jak levně a rychle propagovat svůj výrobek. Velkým trendem se stalo hlavně 

využívání sociálních sítí, které firmám umožňuje i lepší zacílení na konkrétní věkové skupiny. 

Obecně však propagace využívá hlavně dvě konkrétní strategie: tlaku a tahu
4
.  

1. Strategie tahu
5
 (pull-strategie) se soustředí především na vzbuzení zájmu zákazníku o 

produkt a následném vyvolání poptávky, jedná se hlavně o propagaci výrobků ve 

sdělovacích prostředcích. Propagace poté vyvolá ohlas u zákazníků, kteří následně 

poptávají daný produkt u maloobchodníků. Ti dále požadavky zákazníků přenáší na 

velkoobchodníky nebo výrobce. Tato strategie se používá zejména u maloobchodníků.  

 

2. Strategie tlaku
6
 (push – strategie), ta se snaží dostat svůj produkt přes distribuční 

kanály rovnou k zákazníkovi. Využívá hlavně osobního prodeje. 

 Podle Foreta se nástroje marketingové komunikace
7
 mohou dělit také na nadlinkové a 

podlinkové. Rozdíl spočívá v míře použití sdělovacích prostředků. Nadlinkové hojně 

využívají sdělovací prostředky a platí za reklamu na svůj produkt. Podlinkové se naopak této 

propagaci vyhýbají. Snaží se využívat direct marketingu, osobního prodeje nebo public 

relations. Komunikace však může být také podprahová nebo skrytá. Skrytá reklama je taková, 

                                                 
3
 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Computer Press 2011, s. 242. 

4
Tamtéž, s. 243. 

5
 Tamtéž, s. 243. 

6
 Tamtéž, s. 243. 

7
 Tamtéž, s. 246. 
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za kterou se považuje hlavně reklama neoznačená správně. Považuje se za velmi účinnou, 

protože je zákazníky více vnímána (není oddělena titulky nebo označením v obsahu, 

zpravodajství). Naopak podprahová reklama se snaží zákazníka podvědomě koupit daný 

výrobek, a to na základě lákavých reklam se známými osobnostmi apod. 

2.1.2 Public relations, sponzoring, direct marketing 

 Public relations v českém jazyce volně překládáno jako vztahy s veřejností je pro 

marketing také velmi důležitou položkou. Jejich cílem vytvářet a upevňovat důvěru, 

porozumění a dobré vztahy organizace s klíčovými, důležitými skupinami veřejnosti.
8
 

 „Obecně lze za veřejnost považovat široce chápané, volné společenství lidí se shodnými nebo 

podobnými ekonomickými, environmentálními, kulturními, politickými, společenskými a 

zejména životními podmínkami, zájmy a cíli.“ 
9
 

 Do základních klíčových skupin tak můžeme zařadit vlastní zaměstnance organizace, 

majitele a akcionáře, finanční skupiny (investory), sdělovací prostředky, místní obyvatelstvo, 

místní představitele. 

 Public relations se často používá k propagaci novinky, ale v podobě neplacené reklamy 

v masmédiích.  Mezi nástroje public relations lze vyjmenovat aktivní publicitu (např. tiskové 

zprávy, interview ve sdělovacích prostředcích, výroční zprávy, vlastní interní podnikové 

tiskoviny), events (předvedení nového produktu, oslavy výročí založení podniku etc.), 

lobbying (získávání, předávání informací), sponzoring, reklama organizace (firma jako celek). 

 Firmy se snaží vylepšit svou image také formou sponzoringu. Sponzorují malé i větší akce 

především ve veřejném sektoru, aby si zákaznici zakoupili jejich produkty. Také sponzoring 

sportovců nebo kulturních akcí je velmi oblíbený.  

 Direct marketing neboli zacílený marketing se snaží konkrétně oslovit zákazníka. „ Direct 

marketing představuje interaktivní komunikační systém využívající jeden nebo více 

komunikačních nástrojů k efektivní (měřitelné) reakci v libovolné lokalitě.“. Do direct 

marketingu patří například direct mail, telemarketing, internetový prodej. Direct marketing se 

stává stále více oblíbeným zejména proto, že díky detailnosti informací o zákaznících je 

                                                 
8
 Tamtéž, s. 306. 

9
 Tamtéž, s. 347. 
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přesně zacílen na konkrétní skupinu spotřebitelů. V běžném životě se s ním setkáváme na 

denním pořádku, a to prostřednictvím telemarketingu nebo obchodních letáků v poštovních 

schránkách. 

2.2 Marketingový mix 

 Marketingový mix je soubor kontrolovaných marketingových proměnných, které by měly 

být nastaveny tak, aby produkce firmy byla co nejbližší přáním cílového 

zákazníka.
10

Proměnné jsou často označovány jako 4P: product (produkt), price (cena), place 

(distribuce), promotion (propagace).  

 Označení marketingový mix použil poprvé N. H. Borden již v roce 1948. Zjistil, že pro 

správný marketing je důležité se nejen věnovat odděleně jednotlivým problémům, ale brát ho 

komplexně. Všechny složky marketingové mixu jsou na sobě závislé, pokud se změní jedna 

položka, pak se musí změnit i položky ostatní.  

2.2.1 Produkt 

 Produkt je považován za nejdůležitější prvek marketingového mixu. Protože právě produkt 

by měl být promyšlen do detailu, jak svou designovou stránkou, tak inovativností a 

nápaditostí. Produkt prodává, tedy zákazníky musí zaujmout na první pohled. 

 „V marketingu se považuje za produkt vše, co lze na trhu nabízet k vyvolání zájmu, k získání 

pozornosti, ke směně, k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání a 

potřeby lidí.“
11

  

 Dle Foreta rozlišujeme z hlediska produktu 3 úrovně: Jádro, které lze popsat jako celkovou 

užitkovou hodnotu, jenž produkt nabízí svému spotřebiteli. Dále pak vlastní (skutečný, 

reálný), produkt, do kterého zahrnujeme kvalitu, provedení, design, značku a obal. 

 Kvalita je zásadní, na co se výrobce musí zaměřit, měla by odpovídat nejnovějším trendům 

a technologiím, které má firma k dispozici, zahrnuje se zde také životnost, spolehlivost, 

pohotovost, přesnost či materiál. Design má hlavně přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků 

na produkt, zdokonalit výkonnost produktu, snížení výrobních nákladů, vytvořit konkurenční 

                                                 
10

 Tamtéž, s. 189. 
11

Tamtéž, s. 191. 
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výhody na celém trhu. Dále pak značka, pro budování značky jsou důležité 4 aspekty: 

diferenciace (jedinečnost), relevantnost (musí mít pro zákazníka význam), prestiž, znalost 

(zavedenost značky).   

 Rozšířený produkt pak zahrnuje dodatečné služby, např. prodloužená záruční doba, servis 

nebo prodej na splátky. 

 Produkt má také svůj životní cyklus, který můžeme rozdělit do těchto fází
12

. Vývoj 

produktu, neboli nalezení a rozvinutí nápadu, kdy je zisk nulový, náklady naopak vysoké. 

Další fází je uvedení na trh – postupný růst prodeje, zisk je nulový, náklady stále vysoké. 

Následuje období, fáze růstu, při kterém dochází k postupnému zvyšování prodeje a zisků, 

úplnému přijetí výrobku na trhu. Fáze zralosti, stabilizovaný zisk, ale zpomalení růstu tržeb 

(nasycenost trhu), rostou náklady na konkurenční boje a propagaci. Poslední fázi je pokles – 

prodej a zisk stále klesá.    

2.2.2 Cena 

 Cena nabývá na důležitosti, jak ze strany obchodníka, tak i výrobce. Zákazník chce koupit 

výrobek za nejnižší cenu, ovšem cena musí odpovídat nákladům obchodníka. Cena není 

neměnná a je závislá na mnoha faktorech, je tedy velmi oblíbeným nástrojem komunikace 

mezi výrobcem a zákazníkem. Ceny lze dělit na interní a externí.  

 Pro určování ceny výrobků používá 3 základní přístupy („3C“). Přístup založený na 

nákladech (cost function) – k celkovým nákladům na výrobek, připočteme standartní podíl (u 

zboží denní spotřeby je nižší než u luxusních výrobků) nebo hledáme tzv. bod zvratu (výnosy 

se rovnají nákladům)Přístup podle konkurence (competitor’s prices) – cena se určuje na 

základě běžné tržní ceny konkurenční nabídky na trhu. Přístup orientovaný na zákazníka 

(customer’s demand schedule) – cena se určuje na základě zákazníka, kolik je ochoten za 

produkt zaplatit. 

 Cena se odvíjí nejen pouze od nákladů, ale také i životního cyklu produktu. Když uvedeme 

výrobek na trh, je cena záměrně nižší, aby se na trhu ujal. V případě zájmu o produkt se cena 

zvyšuje a při uvedení nové generace výrobků cena opět klesá. Určit správnou cenu není 

snadné, proto by se měl výrobce zaměřit na jednoduchou myšlenku, a to zda odpovídá cena 
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celkové hodnotě produktu, kterou poskytuje svému spotřebiteli. Cena by měla dle 

marketingové komunikace odrážet hlediska potřebnosti a užitečnosti produktu, hodnoty 

produktu a jeho dostupnosti, kupních (finančních) možností zákazníka, cenové strategii 

konkurentů, vlastní marketingové strategii a makrospolečenskému významu produktu. 
13

 

 Neměli bychom v žádném případě však zapomínat, že někdy nejde pouze o cenu, ale i o 

jméno a prestiž firmy. V takové situaci bychom měli přistoupit i k nižší ceně, protože nám 

vynese zisky v dalších letech. 

2.2.3 Distribuce 

 Každý výrobce si také klade otázku, jak si správně nastavit a zvolit distribuční kanál. Právě 

špatně zvolená distribuce výrobci dost uškodí. Na ceně se tedy může odrazit i zvolená 

distribuce, a to zda se rozhodneme prodávat svůj výrobek v hypermarketech nebo malých 

specializovaných obchodech s větším osobním kontaktem se zákazníkem a vyškolenými 

prodejci. Distribuční kanály nelze měnit stejně lehce jako cenu, proto by měl být naplánován 

detailně a ve větších časových horizontech.   

 „Za odbytový (distribuční) kanál se považuje souhrn všech podniků a jednotlivců, kteří se 

stanou vlastníky nebo budou nápomocní při převodu vlastnických práv v případech, kdy se 

produkt dostává od výrobce ke konečnému zákazníkovi nebo k dalším průmyslovému 

zpracování“ 
14

 

 Zásadní úloha distribuce je především transformace výrobního sortimentu na nabídku 

zboží, která odpovídá potřebám zákazníkům. Spotřebitelé, poptávají malé množství širokého 

sortimentu zboží, které je takto dostupné až v maloobchodních sítích. (Velkoobchody nabízejí 

také široký sortiment, ale ve větším balení, které je pro spotřebitele nevýhodné.) 

„Základním úkolem pro distribuci je překlenout časové, prostorové a vlastnické rozdíly mezi 

producenty produktů a jejich uživateli.“
15
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 Existuje více forem distribuce, za nejnižší formu se považuje osobní (podomní prodej). 

V 2. stádiu pak zprostředkování výrobku zákazníkovi od výrobce přes maloobchod. 

V nejvyšším stádiu vstupuje do distribuce velkoobchod mezi výrobce a maloobchodníka. 

 Vlastní distribuce obsahuje 4 roviny
16

: fyzickou (fyzický tok zboží), právnickou (otázka 

vlastnictví), finanční (toky plateb), komunikační (informace o zboží). 

 Existují také různé distribuční strategie
17

. Intenzivní distribuce, kdy se produkty šíří do 

největšího možného počtu prodejen umožňuje, aby zákazník měl možnost spotřeby zboží ve 

svém preferovaném množství na každém místě v jakoukoliv dobu. Exkluzivní (výhradní) 

distribuce, při které výrobce požaduje po prodejci lepší péči o zboží, má větší kontrolu nad 

zbožím (posílení značky, image), specializované obchody, umožňují stanovení vyšší marže 

díky osobnějšímu přístupu k zákazníkům. Selektivní distribuce má lepší pokrytí než 

specializovaná distribuce, ale více zacílené, např. vytvořením speciálního oddělení 

v hypermarketu (oddělení elektro). 

 Distribuce a samotné distribuční kanály se neustále vyvíjí a přikládá se jim větší role. 

Hlavně v dnešní době internetového obchodu je pro výrobce důležité si přesně naplánovat 

distribuci i v obchodech kamenných. Zákazníci požadují neustálé zdokonalování služeb a 

rychlejší doplňování výrobků nejen starších, ale i novinek. Na výrobce je tedy kladen stále 

větší tlak na přesnou a účelnou distribuci bez chyb. Největší roli nyní hrají především 

hypermarkety a jejich zásobování, které musí odpovídat počtu zákazníků v konkrétních 

lokacích. Budoucnost tedy leží asi v tomto odvětví, kdy spotřebitel chce uskutečnit svůj nákup 

nejen v co nejkratším čase, ale i „ pod jednou střechou“. 

2.2.4 Propagace 

 Samotná propagace výrobků je také neopomenutelná. Pomocí propagace lze posílit dobré 

jméno firmy i kvality výrobku samotného. Záleží jen na výrobci, jakou formu zvolí. Výrobek 

lze propagovat pomocí placené reklamy, ale ta je hlavně pro malé firmy velmi drahá a 

nemusela by se v konečných nákladech na produkt vůbec vyplatit. 
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 Ale i reklama má mnoho podob. Nejlevnější formou propagace je jistě pomocí letáků nebo 

plakátů, které posílí znalost jména značky mezi zákazníky. Důležité je, aby propagační 

materiály byly výstižné tedy i v této formě by nemělo chybět jméno firmy, krátký popis 

výrobku nebo služby a místo prodeje s cenou. Pokud se jedná o větší firmu, pak jistě přistoupí 

k nástrojům jako rádio nebo tisk. Tato forma propagace je jistě dražší, ale zaujme větší 

množství zákazníků díky masovosti sdělení. Jako nejdražší forma je jistě televizní reklama, 

která je sice nejdražší, ale nejúčinnější – obrazová forma, hudební podklad, komentáře 

k výrobku, pokud připojíme i známe osobnosti úspěch je zaručen. 

 Propagace se ovšem dostává čím dál více především na pole internetu. Už i velké firmy 

začaly využívat levné formy propagace výrobků na sociálních sítích, které jsou oblíbené 

především u střední a mladší věkové skupiny. Často musíte nejdříve projít několika 

reklamami na produkty, než se dostanete k obsahu, který hledáte v internetovém vyhledavači, 

reklamě se tudíž nijak nevyhnete. 

 Stále oblíbenější formou propagace je tzv. viral marketing, který propaguje výrobky 

pomocí krátkých vtipných videí, na konci je pak uveden výrobek. Mezi nejznámější inovátory 

v České republice v této formě propagace jsou „Viral brothers“
18

. Ti se stali doslova 

celebritami v zmíněném odvětví. Využili svých znalostí z jednotlivých věkových skupin a 

pomocí krátkých reklamních shotů začali propagovat mobily, a dokonce i koupelny. 

2.3 SWOT analýza 

 SWOT analýzu by měl znát každý podnikatel nebo výrobce, protože může pomoci obrátit 

ztráty na zisky. 

 „SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts - silné stránky, Weaknesses -slabé 

stránky, Opportunities - příležitosti, Threats - hrozby. SWOT analýza je jednou z metod 

strategické analýzy výchozího stavu organizace.“
19

  

 Pro SWOT analýzu je samozřejmě v prvé řadě identifikovat silné a slabé stránky 

organizace, což může být trochu nesnadné. Zejména se musíme oprostit od našich vztahů 
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k firmě. Silné a slabé stránky můžeme považovat za tzv. vnitřní faktory. Dále si pak firma 

stanoví hrozby a příležitost, ty považujeme za faktory vnější. 

 

Obr. 1 Swot analýza, Zdroj:  Využití SWOT analýzy pro dlouhodobé plánování. Obrana a strategie
  

 Silné a slabé stránky se zaměřují zejména na efektivnost organizace, lze zde zařadit např. 

organizační strukturu, personální zdroje a jejich rozvoj, systémy řízení, kultura organizace, 

výzkum a vývojová technika, finance či ekonomika.
20

 

 Mezi příležitosti a hrozby, tzv. vnější faktory patří: faktory politicko-ekonomické, 

legislativní, ekonomické, demografické, technickoekonomické, ekologicko-ekonomické. Jako 

příležitosti bychom mohli uvést dostupné finanční zdroje, zájem veřejnosti nebo podněty ke 

zlepšení. Do hrozeb zahrnujeme např. nedostatek financ, nedostatek invencí.
21

 

2.3.1 Realizace SWOT analýzy 

Pro realizaci SWOT analýzy lze použít několik forem
22

, a to uplatnění tvůrčích metod 

(brainstorming) a metod získávání expertních odpovědí (řízená diskuze) nebo uplatnění 

vhodných formulářů, matic a grafů. 
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   Fáze postupu provedení SWOT analýzy
23

 

 V prvé řadě je identifikace a hodnocení silných a slabých stránek organizace. Nejdříve si 

musíme správně definovat oblasti podniku, u kterých budeme dále zjišťovat silné a slabé 

stránky. Sestavíme tým skupiny odborníků, kteří budou hodnotit silné a slabé stránky 

zvoleného podniku. Pomocí např. brainstormingu se zvolí silné a slabé stránky, každá z nich 

musí mít opodstatněné zdůvodnění. Po návrhu silných a slabých stránek vybíráme ty 

nejdůležitější, které mohou podnik nejvíce ohrozit nebo naopak zlepšit jeho postavení na trhu. 

Slabé i silné stránky zhodnotíme dle číselné škály nebo formuláře, kde si označíme sloupce 

silných a slabých stránek a ty dále na např. velmi silné, silné a standard, to samé u slabých 

stránek. Každou stránku jsme ohodnotili čísly pomocí číselné škály, kterou zprůměrujeme.  

V posledním kroku vytvoříme matice výkonnost- důležitost. 

    Jak tedy probíhá identifikace a hodnocení příležitostí z vnějšího prostředí? Opět je   

důležité sestavit tým zkušených odborníků. Ze strategických analýz si určíme příležitosti a 

hrozby, dopady a hrozby z vnějšího prostředí a jejich vliv na konkrétně zvolenou oblast, dále 

pak pravděpodobnost vzniku zvolených hrozeb a příležitostí. V následujícím kroku si 

zapíšeme dvě matice: hrozby, příležitosti. Po důkladném shrnutí všech informací dochází 

k vytvoření samotné matice SWOT, zde zaznamenáme velmi slabé stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby (s největší preferencí). 

2.3.2 Význam SWOT analýzy 

 SWOT analýza se může zdát laikovi velmi subjektivní, pro firmu má však důležitý 

význam. Díky SWOT si firma určuje a uvědomuje své silné i slabé stránky, které tak může 

v následujícím období zvážit a zlepšit. Také si lépe uvědomí své hrozby, ale i příležitosti, 

které mohou na trhu čekat, tím pádem se jim vyhnout. 

 Vypracováním analýzy samotné však práce pro firmu nekončí. Podnik by měl následně 

nejen všechny informace správně interpretovat, ale také na nich cíleně zapracovat. Důsledné 

prozkoumání hrozeb a důsledné přijetí opatření proti nim, může firmě zachránit její existenci 

v následujících letech. Na druhé straně správná interpretace příležitostí společnosti přinese 

nejen dobré jméno, i ale zisky v letech příštích. SWOT analýzu by si tedy měl vypracovat 
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každý podnik, pokud chce zacílit své výrobky pro zákazníky a získat dobré jméno společnosti 

v rámci konkurence na trhu. 

 SWOT má svůj účel i pro veřejné organizace, které si tak snadně mohou ověřit, jestli vše 

funguje správně. 

2.4 Shrnutí kapitoly 

 V této části práce byly shrnuty základní poznatky v oblasti marketingové komunikace, a to 

z teoretické roviny. Byl vysvětlen samotný pojem marketingové komunikace a jejich složek. 

Detailně zde byl popsán i základní komunikační model. Autorka zde zdůraznila, jak je 

důležitá propagace podniku. Z čeho by se propagace měla skládat, jak důležité je zavést na 

trhu pro svou firmu dobré jméno. Nebyly opomenuty ani základní typy distribučních kanálů. 

Také jak má vypadat konkrétní cena výrobku a z jakých položek se skládá. Na konci kapitoly 

práce byla zdůrazněna důležitost SWOT analýzy pro firmy. Tato jednoduchá metoda totiž 

může ovlivnit ekonomickou budoucnost podniku. Díky analýze lze získat základní data pro 

rizika a příležitosti pro blízkou budoucnost. SWOT analýza bude i prakticky použita 

v předposlední kapitole této práce. 
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3. Technické památky ve městě Ostrava 

 Následující kapitola bude zacílena na technické památky ve městě Ostrava. Po pečlivém 

uvážení a prozkoumání byly vybrány tyto památky: Dolní oblast Vítkovice, Landek Park a 

důl Michal. Zmíněné památky dotváří celou Ostravu a jsou opravdovými skvosty, a to nejen 

na úrovni České republiky, ale také Evropy. Všechny vyjmenované turistické cíle také patří 

do projektu Technotrasa
24

 a ERIH
25

.  

3.1 Dolní oblast Vítkovice 

 Dolní oblast Vítkovic
26

 je rozsáhlý areál, který obsahuje více technických památek. 

Najdeme zde bývalou Koksovnu Vítkovických železáren, důl Hlubinu, Vysoké pece 

Vítkovických železáren, budovu U6. Památky jsou zahrnuty i pod Evropské národní dědictví 

a také do projektů Technotrasa a ERIH. 

3.1.1 Historie 

 Vítkovice mají za sebou velmi bohatou historii. V životech mnoha Ostravanů hrály 

obrovskou roli, protože zde pracovali mnohdy celé generace rodin. V roce 1828 se začala ve 

Vítkovicích psát slavná historie Vítkovických železáren (Rudolfova huť). Areál se nacházel 

mezi Moravskou Ostravou a Vítkovicemi. V roce 1889 pak byla katastrální hranice upravena 

tak, aby celé závody ležely v městské části Vítkovic. Rovněž zde byla výhodná poloha díky 

blízkosti řeky Ostravice, ze které závody braly vodu. O pár let později, v roce 1836, zde byla 

postavena první koksová vysoká pec v celé rakouské monarchii.
27

 

 Vítkovická vysoká pec číslo jedna, která byla v roce 1871 postavena, naposledy vzplála 27. 

září 1998. A tím se začala psát nová budoucnost a vize vítkovické oblasti, památka, která je 

nazývána jako „ Ostravské Hradčany“. 

 V roce 2000 byla Dolní oblast Vítkovic a důl Hlubina prohlášeny za kulturní památky. O 

dva roky později, tedy v roce 2002, za národní kulturní památky. V roce 2008 se zmíněné 

památky zapsaly na seznam Evropského kulturního dědictví. Rokem 2010 započaly první 
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revitalizační práce areálu Dolního oblasti Vítkovic. První revitalizované objekty vysoké pece, 

plynojemu a šesté energetické ústředny pak byly uvedeny do provozu v roce 2012.
28

 

3.1.2 První vysoká pec 

 Vítkovická vysoká pec číslo jedna byla poprvé otevřena v 6:15, 20. března 2012. 

Rekonstrukce zde probíhala mezi léty 2011 a 2012, pod vedením architekta Pleskota
29

. Její 

cena je zkrátka nevyčíslitelná a je unikátní nejen v České republice. Pro návštěvníky je zde 

zpřístupněna prohlídková trasa, která slouží jako naučná stezka kompletního technologického 

postupu procesu surového železa. Celá prohlídková trasa začíná u jeřábové dráhy, pak se již 

návštěvníci přesouvají ke skipovému výtahu, ve kterém průvodce detailně popisuje, jak 

probíhala vsázka do vysoké pece. Návštěvníci mají možnost projít tři výškové úrovně 

prohlídky. Ta nejvyšší je ve výšce šedesáti metrů a nabízí úchvatný výhled na Ostravu a její 

ocelovou krásu, která nejednoho návštěvníka přiláká na vyhlídku znovu. Unikátní je ovšem i 

přístup do interiéru samotné vysoké pece, podsvícené červeným osvětlením, které zážitek 

z návštěvy ještě více umocní. Dále se postupuje do místa, kde probíhal tzv. odpich, vypuštění 

surového železa a oddělení od odpadu, do připravených „Veronik“, tedy vagónů určených pro 

převoz surového železa. Prohlídka pak končí prohlídkou velína vysoké pece číslo jedna, který 

byl na svou dobu velmi pokrokový z hlediska zařízení.  

Velké plus vysoké pece je však zajisté úchvatný výhled na celou Ostravu a její tvář, která se 

neustále mění. 

3.1.2 Multifunkční aula Gong 

 Multifunkční aula Gong, vznikla přestavbou bývalého plynojemu pod taktovkou architekta 

Pleskota. Samotný plynojem se začal stavět v roce 1922. Každého návštěvníka průvodce 

upozorní na velmi zajímavou historku z dob druhé světové války. Tehdy zde byla v roce 1945 

shozena bomba, která zde „odpočívala“ až do oprav plynojemu roku 1969, kdy byla 

vyzdvižena a zneškodněna.  V roce 1998 pak byl plynojem vyřazen z provozu., a tzv. zvon 

plynojemu byl zaklesnut na podpěrách ve výše pouhých 1, 5 metru nad zemí. Nastala otázka, 

co s plynojemem udělat. Nakonec v roce 2010 začaly revitalizační práce a zvon byl vyzdvižen 

o 1492 cm do výšky. Bylo rozhodnuto, že bude sloužit lidem. Vybudovala se zde tedy 
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kavárna, přednáškové sály a obrovský sál s hledištěm pro kulturní akce. Je tady umístěno i 

zázemí pro návštěvníky a výchozí bod pro prohlídku vysoké pece. Konají se zde koncerty, 

přednášky, divadelní představení. Plynojem byl poprvé zpřístupněn při Dni otevřených dveří 

1. května 2012. První koncert pak zde proběhl 8. května pod taktovkou Janáčkovy filharmonie 

a Jarka Nohavici.
30

 

3.1.3 Budova U6 – Malý svět techniky 

 V budově bývalé energetické ústředny pak návštěvníci mohou navštívit unikátní expozice 

Malého světa techniky, otevřeného na podzim 2012. 

 Unikátní projekt v prostředí industriálního projektu pro velké i malé. Vše je zde vytvořeno 

v duchu „Jules Verne“.  Expozice je dále rozdělena do několika témat, dle názvu knih 

samotného Verna: Robur dobyvatel, Pán světa, Ze Země na Měsíc, Plující město, Zmatek nad 

zmatek, Cesta do středu země nebo Ocelové město. Výstava je interaktivní a očekává zapojení 

návštěvníka do děje a vyzkoušení exponátů. Děti si zde mohou zkusit tkalcovský stroj, nebo 

jak se řídí letadlo či autobus. Také vstup do ponorky je vítán. Tvůrci se snaží dětem přiblížit 

matematiku a fyziku zábavnou formou, např. výšku tónů dle světla. I velká terasa, která 

umožňuje výhled na celý objekt, jistě zaujme. V expozici jsou animátoři, kteří dohlédnou na 

to, aby se děti i dospělí bavili a odnesli si nejen požitek z příjemného odpoledne, ale i 

poznatky.
31

 

3.1.4 Energocentrum 

 Vítkovice nabízí i Energocentrum, kde mohou návštěvníci volně vstoupit a 

prohlédnout si toky energie a jejich rozvody do jednotlivých objektů. Vše je vizualizováno 

také na LED obrazovkách, ty tak usnadní lepší pochopení problematiky. Střecha objektu 

je prosklená, tudíž je zde i výhled na areál.  

3.1.5 Budoucnost Dolní oblasti Vítkovic 

 Dolní oblast Vítkovic však neustává ve svém vývoji. Připravuje pro návštěvníky i 

Velký svět techniky, který si klade za cíl popularizaci vědy veřejnosti v podobě 

jednoduché a interaktivní formy. Budova je již postavena a čeká se na umístění expozice 
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 Ani areál dolu Hlubina nezůstane opuštěn. Mnohé části dolu již prošly stavebními 

úpravami, konaly se zde již kulturní akce. Tato památka by však měla sloužit v budoucnu 

spíše pro účely alternativního umění.  

 Od roku 2012 bylo odstraněno oplocení objektu, stal se tedy veřejně přístupným a 

uvažuje se o prodloužení Ruské ulice, tedy o vytvoření pěší zóny, ale také silniční 

dopravy. Důležitá je ovšem i myšlenka propojení objektu s centrem. Tedy projekt 

Trojhalí, název vznikl proto, že je složen ze tří staveb: koksovny Karolina a dvojhalí 

energetické centrály Žofínské huti. Bude sloužit jako „zastřešené náměstí“ centra Ostravy, 

uvažuje se ale také o sportovních zařízeních a vyžití pro občany Ostravy v nepříznivém 

počasí.
32

  

3.2 Landek Park 

 Areál Landek Parku je jedinečný už jen svým prostředím. Na Landeku započala celá 

historie osídlení nebo počátky nálezů uhlí. Ty pak daly Ostravě tvář, kterou si nese do 

dnešních dní. Kopec Landek je specifický díky fauně a flóře, také z geologického hlediska. 

Není tedy divu, že se jedná o národní přírodní památku. 

3.2.1 Historie 

 Počátky samotného dolování jsou již z roku 1782, důl Vilemína a Juliána. Později byly 

doly vlastněny olomouckým arcibiskupstvím. To začalo s hloubením dolu, který je dnes znám 

pod názvem Anselm. V 50. letech 19. století přešly doly do vlastnictví rodu Rotschildů. 

V roce 1993 pak bylo otevřeno Eduard Urx hornické muzeum, a to v bývalém areálu dolu 

Anselm. Muzeum bylo zřízeno v roce 1988 Federálním ministerstvem paliv a energetiky jako 

podnikové zřízení.
33

 

3.2.2 Landek Park dnes 

 Landek Park přešel v roce 2010 pod sdružení Dolní oblast Vítkovic. Nabízí několik 

expozic, krásnou přírodu, mnoho možností pro sport a relax. 
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 Mezi hlavní expozice patří jistě podzemní expozice. V této expozici, můžete sestoupit 

několik metrů pod zem a zažít „fárání“. Vše je nyní více interaktivní. V šachtě uslyšíte hlasy 

horníků i strojů. Uvidíte i rozdíly ve fárání v různých oblastech.  

 Expozice důlního záchranářství pak návštěvníky poučí o výstroji záchranářů. Je zde celá 

sbírka dýchacích přístrojů a vybavení, od počátku historie po nedávnou minulost. Vše je 

důkladně popsáno a případné otázky zodpoví průvodce, který sám jako důlní záchranář 

sloužil. Je zde i památník zesnulých důlních záchranářů. 

 20. 3. 2014 byla otevřena nová expozice důlní dopravy, která nabízí historii důlní dopravy 

od středověku po současnost. Ukazuje využití koňské dopravy v dolech až po postupnou 

mechanizaci a modernizaci. 

Najdeme zde i tzv. expozici volnou, do které je zahrnuta rekonstrukce sídliště mamutů, 

ukázky těžké moderní hornické techniky, hornické umývárny nebo řetízkové šatny. Nechybí 

ani hřiště pro děti. 

 Landek Park
34

 se snaží nabídnout nejen historii, ale i sportovní využití. Parkem vede 

cyklostezka směr Koblov a další trasa se připravuje. Tenisové hřiště nebo bowlingové dráhy 

jsou v parku samozřejmostí. Pokud se vydáte na prohlídku přírodních krás, uvidíte výchozí 

sloje, kde na povrch stoupá uhlí až do výšky deseti metrů. 

 V budoucnu se usiluje o propojení slepého ramena Odry, park tedy doplní další fenomén, 

voda. 

 Celý areál je snadno dostupný nejen hromadnou městskou dopravou, ale i automobilovou. 

3.3 Důl Michal 

 Důl Michal
35

 (Petr Cingr) je od předchozích památek odlišný tím, že ho nevlastní 

soukromá firma, ale Národní památkový ústav České republiky. Je to instalovaná památka 

v režimu posledního dne. Areál se nachází v Michálkovicích. 
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3.3.1 Historie 

 V roce 1842 bylo v Michálkovicích zřízeno privilegované kutiště, o rok později zde byly 

vyhloubeny dvě jámy. V roce 1850 byla jedna z nich přejmenována na důl Michal, dříve 

Michálkovická jáma číslo 3. V roce 1856 byl důl převeden pod Výhradně privilegovanou 

společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda. Tato společnost vlastnila důl až do roku 1945. 

V roce 1946 byl důl přejmenován po Petru Cingrovi. Důlní činnost byla přerušena v roce 

1993. V roce 1994 byl převzat po Ministerstvo kultury.
36

 

3.3.2 Důl Michal dnes 

 Důl Michal se dnes snaží nabídnout návštěvníkům tvář obyčejného každodenního života 

horníka, a to pomocí instalované památky v režimu posledního pracovního dne. Prohlídka 

začíná ve známkovně, dále se přechází do řetízkových šaten. Poté již následuje pracovna 

s ukázkami nákresu dolu. Dále pak ošetřovna, výdej jídla, výdej ošacení. Vše přitom vypadá, 

jako by dělníci měli další den přijít bez váhání do pracovního procesu. Po ukončení prohlídky 

budovy si převezmete lampu, samozřejmě za známku a skupina se vydá směrem do míst, kde 

se horníci sváželi do dolu. Je možnost vstoupit do strojovny, vidět parní stroj v chodu. 

 Důl Michal je tedy jistě unikátní, protože ukáže návštěvníkům, čím museli horníci projít, 

než se dostali na šachtu. Také je zde ukázáno, že neměli jednoduchý život, ale uměli si vážit 

každodenních radostí. 

 

3.4 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole byla popsána celková historie a možné vize do budoucnosti, a to konkrétně 

vybraných památek: Dolní oblast Vítkovice, Landek Park a Důl Michal. U každé 

z vyjmenovaných památek byla rozebrána historická data. Dále pak možné plány do 

budoucnosti pro konkrétní technickou památku. Například zde bylo podotknuto, že Dolní 

oblast Vítkovic se stala od minulého roku, tedy roku 2012, veřejným prostorem. Dva rozdílné 

pohledy, tedy historický a pohled do budoucna, umožní čtenáři ucelený závěr a názor na dané 
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památky. Také je důležitý fakt, že pouze Důl Michal, patří pod Národní památkový ústav. 

Dolní oblast Vítkovice a Landek Park jsou v soukromých rukou. Se všemi poznatky z této 

kapitoly se bude dále pracovat v následující části práce. 
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4. Marketingová komunikace technických památek města Ostrava 

 Následující kapitolu budeme věnovat praktickým informacím. Práce se zabývá 

marketingovou komunikací, zhodnotíme tedy současný stav marketingové komunikace 

vybraných technickým památek. Dále pak bude navrhnuto zlepšení a provedena SWOT 

analýza dle metodiky, která byla popsána již v teoretické části této práce. 

4.1 Podoba dnešní marketingové komunikace technických památek 

 Marketingová komunikace ostravských technických památek se velmi rychle vyvíjí a snaží 

se používat veškeré moderní pomůcky a komunikační kanály. Všeobecně můžeme zmínit 

například plakáty, sociální sítě, dohody o propagaci v dopravních prostředcích nebo 

v mediálním prostředí jako je rozhlas, televize a tisk. V dalších podkapitolách budou 

rozebrány konkrétně tyto památky: Dolní oblast Vítkovic, Landek Park a Důl Michal. 

4.1.1 Dolní oblast Vítkovic 

 Dolní oblast Vítkovic se snaží využívat všechny moderní způsoby marketingové 

komunikace, nutno podotknout, že velmi úspěšně.  Jakými způsoby se tedy propaguje? 

 Památka se snaží nalákat nové turisty pomocí plakátů v Městské hromadné dopravě 

Ostravy, plakáty lákají na události a akce, které se konají v areálu, upozorňuje ale i na 

památku samotnou. Propagují se také v Leo expressu, tedy moderním vlakovém spojení mezi 

Prahou a Ostravou. Zde běží reklama na LCD obrazovkách. Je také možno zakoupit různé 

balíčky, například se zakoupením jízdenky získáte slevu pro návštěvu areálu. Reklama v Leo 

expressu je prostředkována formou barteru. Leo express má tedy možnost propagovat své 

služby na LCD obrazovkách v multifunkční aule Gong. Dále lze vidět reklamu na Národní 

kulturní památku na LCD obrazovkách v obchodním centru Nová Karolina, opět i s pozváním 

na různé kulturní akce. Zmíněnou reklamu tedy lze shrnout, jako propagací formou 

mediálního obrazu. V tisku se památka propaguje hlavně v Deníku. Tady je pravidelně každý 

týden
37

 popsán jeden z exponátů z budovy U6, samozřejmě upozornění o akcích, které 

proběhnou v samotném areálu. Není opomenuta ani reklama v televizi nebo rozhlasovém 

vysílání. Propaguje se i formou letáků a knih. 
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 Dolní oblast Vítkovice se však snaží propagovat hlavně akcemi, které zde probíhají. 

Návštěvník, který se cítí v areálu dobře, přijde jistě znovu. Probíhají tady tudíž akce velkého 

významu. Lze tady zařadit Colours of Ostrava, Beats for love. Tyto události přilákají 

návštěvníky často nejen z České republiky. Po dobu akce jsou samozřejmě zpřístupněny i 

památky samotné. Probíhá tady i Muzejní noc. Oblíbené bývají i Dny otevřených dveří. 

V neposlední řadě je nutno zmínit, že své místo zde v Multifunkční aule Gong našly i 

koncerty, v areálu galerie nepřetržitě probíhají výstavy známých umělců. 

 Dolní oblast Vítkovic se propaguje zároveň s Landek Parkem. Tedy pokud si zakoupíte 

lístek na prohlídku ve Vítkovicích, dostanete slevu na návštěvu Landek Parku a naopak. 

 Památka je zapojena do projektu Technotrasa, dále i ERIH, European route of Industrial 

Heritage. Je tedy propagována i mimo Českou republiku prostřednictvím webových stránek. 

 Samotné webové stránky památky
38

 vytvořila firma opravdu na profesionální úrovni. 

Najdete zde podrobný kalendář všech akcí s plakáty a informacemi. Popsanou historii areálu, 

co se zde ještě chystá. Také obsáhla galerie stránek je opravdu povedená. Vše je zde naprosto 

přehledné. Návštěvníkovi stránek tedy neunikne žádná zajímavost. Přehledně vypsané služby, 

které areál nabízí nebo harmonogram prohlídek také nechybí. Všechny informace jsou tady 

pohromadě, každý si může tedy vybrat, co ho konkrétně zajímá. 

 V internetovém prostředí se stránka propaguje i na sociální síti Facebook, pod názvem 

DOV. Na stránce najdete propagaci chystaných akcí, ale také jednotlivých exponátů z expozic 

nebo zajímavosti z historie. Také je najdeme v aplikaci Instagram, sociální síti, která 

propaguje pouze obrázky dané lokality pod názvem Dolní oblast Vítkovice. 

4.1.2 Landek Park 

 Areál Landek Parku se od června roku 2010, kdy se zařadil do portfolia sdružení Dolní 

oblast Vítkovice, propaguje společně s Dolní oblastí Vítkovic. Využívá tedy vzájemných 

odkazů na webových stránkách nebo v poskytování slev na vstupném. Má však samozřejmě i 

svou internetovou stránku
39

. Ta je vytvořena ve stejných barvách a designu jako v případě 

Dolní oblasti Vítkovic. Nechybí tady informace o službách, historii nebo připravovaných 
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akcích. Dále je propagován na sociální síti pod zkratkou DOV. Upoutávky na akce se objevují 

v tisku, rozhlase nebo televizi. 

 Landek Park také aktivně oslovuje školy s připravovanými programy pro mládež nebo 

v případě otevírání nových expozic. Objevuje se na plakátech v městské hromadné dopravě 

(Propagace s Dolní oblastí Vítkovic). Je zapojen do projektu Technotrasa a ERIH. 

 Také se pravidelně zúčastňuje cestovních veletrhů a je zapojen v regionálních cestovních 

agenturách. Snaží se oslovit mladé generace pomocí tzv. geocashingu, neboli hledání míst 

pomocí GPS navigace. Což působí jako novodobé hledání pokladu a v mládeži je tato forma 

propagace velmi oblíbená hlavně v uplynulých letech. 

4.1.3 Důl Michal 

 Důl Michal, jako jediná ze tří vybraných památek, patří pod státní správu Národního 

památkového ústavu. Není tedy v rukách soukromého vlastníka. 

 Propaguje se zejména svými internetovými stránkami
40

. Opět tady najdeme veškeré 

informace o historii památky, službách a prohlídkách. Nechybí ani kontakty a další údaje. 

Stránka je pro uživatele přehledná se snadným ovládáním pro všechny věkové skupiny 

návštěvníků. Prezentuje se i letáky v několika jazycích. Důl Michal má také přehledné 

pracovní listy pro děti a školní mládež. 

 Opět patří do projektu Technotrasa a ERIH, tedy využívá i reklamu prostřednictvím 

zmíněných projektů.  

 Důl Michal nalezneme i na sociálních sítích pod zkratkou Důl Michal, The coal mine 

Michal. Správce stránek zde velmi aktivně přikládá informace o novinkách a událostech. 

Využívá také propagace od Národního památkového ústavu, vždy se prezentuje s ostatními 

památkami. 
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4.2 Návrh pro zlepšení marketingové komunikace 

 Technické památky Dolní oblast Vítkovice, Landek Park a Důl Michal se snaží o co 

největší propagaci v rámci jejich finančních prostředků. Je nutno podotknout, že se jim to 

velmi daří. Hlavně v případě prvních dvou zmíněných. I když však vynaloží na svou 

propagaci nemalé prostředky, je někdy špatně zacílena, tudíž nedosáhne cílového efektu. 

Rozhodli jsme se tedy navrhnout zlepšení. 

4.2.1 Posílení reklamy v prostředcích městské hromadné dopravy 

 Památky se již snaží propagovat v hromadné dopravě města Ostravy plakáty. Ty jsou 

ovšem velmi malé, často se vyskytují pouze v pár kusech. Visí na méně přehledných místech. 

Bylo by dobré plakáty umístit na madla na držení, a to do každého z nich.  

 V případě většího množství finančních prostředků, by pak bylo možné vytvořit design na 

vnější část dopravních prostředků. Ten by jistě zaujal velkou část obyvatelstva, a to nejen 

Ostravanů ale i turistů. Vhodné by byly zejména dopravní trasy z vlakových nádraží do centra 

města.   

 Nemuselo by se jednat o velký počet prostředků. Stačilo by pouze správně načasovat, 

v jakou dobu se nový designový prostředek objeví, nejlépe ráno a večer. Lidé vnímají 

především zvuky, pokud se bude konat nějaká událost, upozornění na ni by mohlo být 

namluveno a pouštěno v průběhu jízdy. Nebo i vytvoření krátkého sdělení o samotných 

technických památkách, které by bylo pouštěno v pravidelných intervalech, by jistě velmi 

prospělo. Zvuk a obraz jsou pro lidskou pozornost velmi důležité. Vhodně zvolený design 

nebo zvuková nahrávka přiláká návštěvníky mladší generace. 

4.2.2 Nové propagační materiály spojené s akcemi 

 Propagační materiály již existují pro všechny tři zmíněné technické památky. Trička 

s obrázky, tužky a jiné podobné věci však bez nového přesvědčivého designu nezaujmou. 

Hlavně pro mladou generaci by bylo dobré vytvořit novou řadou propagačních materiálů 

zacílených na mladší věkovou skupinu. A tu pak nechat propagovat umělci, které mládež 

uznává. Bylo by dobré spojit uvedením nových suvenýrů na trh s kulturní akcí. Dívky by jistě 

zaujala módní přehlídka, kde se budou na modelkách vyskytovat nové propagační trička. Celá 
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akce pak nejen představí nové produkty, ale i přijdou také noví návštěvníci, kteří ukáží 

například triko svým vrstevníkům. Ti pak budou oblečení nakupovat taky. 

 Natočení zábavných videí za pomocí umělců z Ostravy a okolí také zaujme. Videa by bylo 

dobré opět zacílit na konkrétní věkové skupiny, dle nich pak videa přizpůsobit nejen 

samotným motivem, ale i umělci či hudebním podkladem. 

4.2.3 Nové projekty 

 Vytvoření nových projektů pro propagaci památek také stojí za úvahu. Známe již 

Technotrasu nebo ERIH. My bychom doporučili projekt s názvem Technický trojúhelník 

s nádechem historie. Obsahoval by tři technické památky: Dolní oblast Vítkovice, Landek 

Park a Důl Michal. Hlavní podstatou by byla společná propagace, každá památka 

z vyjmenovaných je unikátní v jiné podstatě, navzájem si tedy nekonkurují. Zahrnoval by 

nové vzdělávací programy pro školní mládež, ale i seniory. Hlavní myšlenkou přiblížení 

historie hravou formou, popsání v čem se dané památky liší. Jako zajímavost by byla popsána 

nejen historie, ale i samotný přerod průmyslových objektů na technické památky i s reakcí 

tehdejších pracovníků. Vše sponzorováno z nadačních fondů Evropské unie. 

 Unikátnost by byla zejména díky interakci s lidmi, kteří objekty nevnímají jako technické 

památky, ale své bývalé pracoviště. 

4.3 SWOT analýza Landek Parku 

 SWOT analýzy byly zpracovány již mnohokrát. V této práci jsme se však rozhodli 

zpracovat detailně pouze jednu památku. Vybrána byla památka Landek Park, a to ze 

současného pohledu autorky práce.
41

  SWOT analýza bude členěna následujícím způsobem. 

V prvé řadě bude hodnoceno obecně prostředí, ve kterém se vybraná památky nachází, 

z pohledu terénního reliéfu a půdy, podnebí a čistoty ovzduší, vodstva a čistoty vod, 

vegetačního krytu krajiny. Dále budou vyhodnoceny silné a slabé stránky, na jejich základě 

pak rizika a příležitosti, které se Landek Parku nabízí. 

                                                 
41

  Využita bude osvědčená metodika SWOT analýzy dle disertační práce Přínos cestovního ruchu pro rozvoj 

ekonomiky regionu (s aplikačním zaměřením na tvorbu Euroregionu Ostrava-Katowice). 
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4.3.1 Přírodní podmínky Landek Parku 

1. Terénní reliéf a půda – charakter krajiny 

 Krajina v okolí Ostravska je velmi rozmanitá. Samotná Ostrava se rozkládá 

v geomorfologickém celku Ostravská pánev, na soutoku řek Lučiny, Odry, Opavy a 

Ostravice. Konkrétně Landek pak leží na soutoku řek Odry a Ostravice. Leží na 

nejvýchodnějším místě Českého masivu. Nachází se tady unikátní půdní profil s karbonskými 

vrstvami a vystupujícími uhelnými slojemi. Lze jmenovat například sloj Neočekávaná, která 

má mocnost 80 centimetrů. Jsou zde petřkovické a hrušovské vrstvy, oddělené tzv. hlavním 

ostravským brouskem. Patří mezi národní přírodní památky. 
42

 

2. Podnebí a čistota ovzduší – klimatické podnebí 

 Panují zde střední klimatické podmínky. Léta bývají horká se střední vlhkostí, zimy pak 

mírné. Vše se lehce mění v posledních letech. Kdy léta začínají být velmi horká a zimy buď 

velmi kruté, nebo naopak ustupující. 

3. Vodstvo a čistota vod 

 Landek se nachází na soutoku řek Odry a Ostravice. V blízkosti parku se nachází slepé 

rameno Odry. To by se mělo v budoucnu upravit tak, aby voda procházela samotným Landek 

Parkem. Čistota vod je na dobré úrovni. Nachází se zde v blízkosti Chráněná krajinná oblast 

Poodří. 

4. Vegetační kryt krajiny 

 Landek byl jmenován národní přírodní památkou., díky zdejším přirozeným lesním 

porostům. Nejčastěji se zde vyskytuje buk, dub letní, dub zimní, habr a javor. Také se zde 

vyskytuje lilie zlatohlavá. Z oblasti fauny tady žije například ohrožený druh strakapoud 

prostřední, lejsek šedý nebo chřástal polní. Z živočišných druhů dále ohrožený brouk 

drabčík.
43
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LANDEK PARK.. Geologické zajímavosti. [online]. [cit. 2014-06-05].  

Dostupné z: http://www.landekpark.cz/57/cs/node/2835 
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4.3.2 Silné stránky 

Životní prostředí: 

 Mezi jednu ze silných stránek je jistě fauna a flóra daného území. V lokalitě se nachází 

výchozí uhelné sloje, které dokazují nálezy uhlí již z dávné doby. Jsou velmi vzácné a 

nevyskytují se na mnoha místech ani v celosvětovém měřítku. Ohrožené živočišné druhy mají 

taky důležité zastoupení. Dále cyklostezky procházející Landek Parkem mají svou hodnotu. 

Landek Park kdysi sloužil jako rekreační místo Ostravanů, a to k oblíbeným nedělním 

procházkám. 
44

 

Komunikace: 

 Landek Park se nachází v blízkosti sjezdu dálnice D1, která spojuje tři největší města 

České republiky: Prahu, Brno a Ostravu. Je tedy dobře dostupná z celé republiky. Do Ostravy 

jezdí pravidelné vlakové spoje: nádraží Ostrava-Svinov, Ostrava Hlavní nádraží. V blízkosti 

je také letiště Mošnov. Každý kdo dojede do Ostravy vlakem či autobusem se pak může volně 

pohybovat městkou hromadnou dopravu. Landek Park má vlastní zastávku Hornické 

muzeum, která není od hlavní brány příliš vzdálena. V samotném areálu jsou pak vybudovány 

přehledné stezky s ukazateli nebo cyklostezka. 

Poloha: 

 Landek Park se nachází u hranic České republiky s Polskem, dal by se tedy zařadit do 

Euroreginu s Katowicemi. Poloha je tedy přímo výhodná pro návštěvníky z Polska. Ani 

Slovensko není příliš vzdáleno. Přehledné dopravní komunikace pak nabízí pohodlnou cestu 

až do zmíněné lokality.  

Turistika: 

 Pro turistiku je lokalita zcela stvořena. Nachází se zde Hornické muzeum se stálou 

expozicí. Naleznete zde velmi cenné exponáty z oblasti důlního záchranářství (dýchací 

přístroje). Oblíbení je i novodobé fárání do dolu se zvukovou a obrazovou vizualizací, a to 

zachovalým důlním výtahem. V šachtě je vše ozvučeno. Je zde rozsáhlý sportovní areál, 
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můžete si tady zahrát bowling či tenis. Areálem vede i cyklostezka. Najdeme zde i místa, 

která poukazují na první osídlení Landeku. Postaráno je i občerstvení v tematické restauraci 

v areálu. Dále příjemné posezení a nádherná příroda. Landek je zkrátka velmi unikátní místo, 

které by lidé přijíždějící do Ostravy neměli minout za žádnou cenu. 

 Propagace: 

 Mezi jednu ze silných stránek může patřit i samotná propagace Landek Parku. Od roku 

2010 vstoupil do Sdružení Dolní oblast Vítkovice, je tedy propagován zároveň s nimi. Na 

internetových stránkách Dolní oblasti Vítkovic najdeme odkaz na Landek Park. Lokalita 

Landek Parku má také nové logo, které je sjednocené s Dolní oblastí Vítkovice, je velmi 

vkusné a dobře designově provedené. Přehledné internetové stránky
45

 Hornického muzea 

vytváří dobrou image služeb. Landek park aktivně oslovuje školní mládež s novinkami o 

expozicích. Je zapojeno do regionálních služeb cestovního ruchu. Propaguje se na veletrzích 

cestovního ruchu po celé České republice. Zapojil se i do programu Geocashing, tedy 

moderního hledání „pokladu“ pomocí GPS lokalizace. Dobrou značkou pro muzeum jsou i 

průvodci. Nejsou to lidé, kteří se nazpaměť naučili text, ale lidé s letitou praxí práce v dole. 

Odpoví tak tedy všem na zvídavé otázky, zároveň mezi bývalými horníky propagují památku 

samotnou. 

4.3.3 Slabé stránky 

Infrastruktura:  

 Mezi slabou stránku lze zařadit infrastrukturu v samotném objektu. Infrastruktura je dobře 

udržovaná, ale zasloužila by modernizaci osvětlení a všech pozemních komunikací v areálu. 

Konkurence: 

 Ostrava je doslova rájem technických památek, proto může v budoucnosti hrozit 

konkurence s jinými technickými objekty, pokud se každý z nich nezaměří na specificky jinou 

oblast. 
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4.3.4 Příležitosti 

Pracovní síla 

 Velké příležitosti se objevují v oblasti pracovní síly. Pokud se Landek Parku bude nadále 

dobře dařit, zaměstná nové pracovníky. Zejména pak v oblasti služeb: průvodcovství, údržby 

památky, gastronomie. Ale také pracovníky pro rekonstrukci areálu, které mohou trvat delší 

dobu, tedy dobrá pracovní příležitost pro obyvatele Ostravy a okolí. 

 Poloha: 

 Landek Park se nachází v dobré lokaci Euroregionu Ostrava-Katowice, tedy dokáže 

přilákat dostatek návštěvníků. Leží v národní přírodní rezervaci, tedy i nádherná krajiny je 

výhodou. Navíc je to místo s bohatou historií. Vše již bylo konkrétně popsáno v silných 

stránkách výše. 

Rekreace: 

 Landek Park nabízí historii, relax v přírodě a sportovní vyžití. Vše pohromadě na jednom 

místě. Pokud se bude prostředí neustále zdokonalovat, pak se stane opět oblíbeným místem 

obyvatel Ostravy nebo zajímavým cílem turistů. Areál totiž nabízí rozsáhle sportovní vyžití, 

přírodu a zajímavou historickou lokalitu. Mohou zde přijet tedy celé rodiny s dětmi, které jistě 

nebudou zklamány. Protože na poznání Landek Parku nestačí pouze jediný den. 

4.3.5 Rizika 

 Mezi rizika dané oblasti můžeme zahrnout obrovské množství technických památek. 

Pokud si však památky nebudou konkurovat, riziko nebude existovat. Dalším rizikem pak 

může být i nedostatek finančních prostředků na památku nebo nízká návštěvnost. 

Silně optimistická varianta 

 Pokud se památka bude nadále vyvíjet, pak za několik let můžeme očekávat vybudování 

zcela nové infrastruktury v celém areálu. Návštěvnost poroste dvojnásobně díky úspěšnému 

projektu propojení slepého meandru řeky Odry nebo díky novým restauračním a rekreačním 

zařízení v dané lokalitě. Hornické muzeum vytvoří nové expozice a naláká tak další turisty. 
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Stane se tak kulturní památkou, která bude oblíbená nejen v České republice, ale i v Evropě a 

ve světě. Vzroste návštěvnost zahraničních turistů. V blízkosti areálu budou vystavěny nové 

ubytovací zařízení pro turisty na vysoké úrovni. Vzroste poptávka po pracovní síle, díky 

budování nových projektů. 

Mírně optimistická varianta 

 Návštěvnost nevzroste ani nepoklesne. Pomalu se začnou realizovat projekty týkající se 

obnovy infrastruktury, a to v rámci deseti let. Podaří se vytvořit novou cyklostezku, projekt 

propojení slepého meandru řeky Odry bude uskutečněn v rámci jednoho roku. Postupně zde 

začnou přijíždět zahraniční klienti, nejdříve z polského území. Ostravané opět budou využívat 

Landek postupně pro rekreaci ve volných dnech. V rámci deseti let se Landek Park stane 

známým v Evropě. 

Pesimistická varianta 

 Návštěvnost poklesne a nebude dostatečný příjem financí pro realizaci všech plánovaných 

projektů. Celý areál tak začne v časovém horizontu několika let chátrat. Infrastruktura se bude 

nadále horšit a stane se tak pro turisty nebezpečnou. Očekáváná poptávka zahraničních 

návštěvníků nebude uspokojena v očekávané dostatečné míře. Místo s historií se bude pomalu 

vytrácet. 

4.3.6 Závěr SWOT analýzy 

 Technická památka Landek Park má velkou výhodu díky unikátnímu životnímu prostředí, 

ve kterém se nachází. Pokud využije všech svých silných stránek, například dopravní 

dostupnosti, bohaté historie nebo zajímavého prostředí, pak bude získávat stále většího 

významu v oblasti cestovního ruchu. 

 Na druhé straně jsou zde i hrozby, nedostatku financí nebo špatné infrastruktury. Tyto 

hrozby jsou ovšem ovlivnitelné a neměly by tedy příliš v blízké budoucnosti uškodit. 
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4.4 Shrnutí kapitoly 

 Celá kapitola se věnovala praktické části marketingové komunikace technických památek 

města Ostravy, konkrétně Dolní oblasti Vítkovic, Dolu Michal a Landek Parku.. Byl zjištěn 

aktivní přístup propagace ve všech případech, i když není vždy dobře zacílena na věkovou 

skupinu. Autorka tedy doporučila nové postupy propagace, například zviditelnění nových 

propagačních materiálů pomocí mediálních hvězd, které jsou pro dnešní mládež velmi 

atraktivní. Také nový projekt, ve smyslu „Technického trojúhelníku“, tedy památek Dolní 

oblasti Vítkovic, Dolu Michal a Landek Parku. Projekt by byl zajímavý především díky 

většímu zapojení bývalých zaměstnanců do prohlídek v daných památkách a jejich 

výpovědím z doby, kdy se zde pracovalo. V další části byla vytvořena SWOT analýza Landek 

Parku. Ta ukázala všechny příležitosti a hrozby, které technické památce hrozí. Jako 

příležitost bylo označeno unikátní životní prostředí a dopravní dostupnost. Hrozbou pak byla 

jmenována možná konkurence jiných památek a infrastruktura v areálu. 
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5. Využití řešené problematiky v žurnalistice 

 

Následující kapitola bakalářské práce bude zobrazovat, jak by se dané téma dalo vyjádřit 

v médiích. A to pomocí žánrů: úvodník, interview, anketa, recenze. Ve všech žánrech bude 

jako hlavní téma představení technických památek města Ostravy. Médium je určeno laické 

veřejnosti se zájmem o kulturu a historii. Věková skupina čtenářů není specificky zaměřena, 

předpokládejme však, že to bude určen zejména pro střední věkovou skupinu. 

 

5.1 Úvodní článek 

 

  Objevte kouzlo technického trojúhelníku ocelového srdce Evropy 

Ostrava, černá perla, ocel, slavná historie, vzpomínky… Možná právě tato slova 

se objeví v mysli obyvatel Ostravy s takřka ocelovou minulostí, hrdostí a pracovitostí. 

Dnes se město však snaží změnit. Už nechce být pouze černým křížkem na mapě České 

republiky, ale místem vzdělání a v neposlední řadě i místem, kde obchodní centra rostou 

jako houby po dešti. Pozitivnější současná tvář, je tvář proměňujících se památek. 

 

I památky mají svůj život 

Životní cestu památek bychom mohli přirovnat k životu lidskému. Tak jako člověk se 

musí nejdříve narodit, i stavba se musí nejdřív postavit. Učí se přijímat rány nemilosrdných 

povětrnostních podmínek a jiných rozmarných vlivů počasí. Když toto období překoná, 

přijdou pravidelné „zdravotní“ prohlídky a následné opravy. Jako lidé mění své styly vizáže, i 

budovy časem mění svůj vzhled. Pak nejlepší časy odzvoní a přijdou léta depresivní a 

porovnávání s jinými stavbami, období „méněcennosti“. Staví se totiž stále nové a nové 

budovy, jen často zaujmou místo těch předešlých. Budovy starší, do té doby slavné, se pak 

stávají mnohdy pouze minulostí či vzpomínkou, v lepším případě památkou. Jak se staví 

k památkám, například v Ostravě? 
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Pan Jan Myška, který se do Ostravy přestěhoval kvůli vzdělání, dodnes vzpomíná, jak 

zde poprvé zavítal. „ Vždycky se říkalo, že Ostrava je černá a že tam je smog. Když jsem tady 

přijel do Ostravy poprvé, smog tady byl. Nikdy nezapomenu, když jsem jel po Nádražní ulici a 

najednou se přede mnou objevila důlní věž Jindřich.“ 

  Nadšení pro technické památky mu zůstalo do dnešní doby a právě i kvůli nim v Ostravě 

zůstal i po studiích. Jeho povolání souvisí nadále s památkami – pracuje ve správě dolu 

Michal. 

Ostrava bojuje o budoucnost 

Svět ostravských technických památek zasáhlo v posledních letech obrovské nadšení. 

Budovy slavné hornické minulosti bojují zpět o svou reputaci. A nutno podotknout, že 

úspěšně. Proměňují se v místa, kde už nedýchá pouze minulost, ale kde se potkává historie 

s budoucností. Místo, které láká i mladší generace pro které slovo technické památky 

neznamenaly nic, protože neměly v Ostravě své místo. 

Ředitel hornických expozic Landek Parku a Hlubiny, Lumír Plac, kdysi pracoval jako 

horník. Jak nyní vzpomíná na minulou dobu? 

„Když jsem v mládí poprvé přišel na šachtu, hned jsem viděl tu dřinu chlapů okolo. Pro mě 

doly znamenají tvrdou práci, možná bych použil přirovnání vysoká škola se rovná umět 

pracovat. A to v tom smyslu, že každý si musí zkusit tvrdou dřinu, aby si pak vážil 

studentského života. Jsem rád, že se technické památky uchovávají pro další generace a 

příběhy šachty budou žít dál.“ 

Místo prvního osídlení opět žije 

Historický kopec Landek v Petřkovicích byl osídlen před 23 000 lety. Lidé tam dnes 

přicházejí objevovat kouzlo „fárání“ i přírody. Místo nedělních procházek starších Ostravanů 

opět ožilo dětským smíchem a poznání. Místní expozice se stále rozrůstá o nové výstavní 

kousky a tím dává lidem podnět navštívit místo více než jednou. Černotu vystřídala zeleň, 

sportoviště a v důlních vláčcích pro horníky se vozí děti. 

Podle správců počet návštěvníků neustále stoupá. Patří k nim i Zuzana Karčová. 

Navštěvuje Landek pravidelně. „Stal se pro mne pravidelným místem procházek. Za dobu 

mých návštěv se změnil hodně. Vše je upravenější a přehlednější. Mým vnoučatům se líbí 

zdejší prohlídky. Ovšem pro mě je největším zážitkem fárání. Máte pocit, že na vás dýchá 
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minulost a z toho při otevření klece v podzemí až mrazí. Taky hodně sportuju. Cyklostezka, 

která vede areálem Landeku, je jednou z mých oblíbených tras, kde si vždy pročistím hlavu“. 

Landek se tedy nevzdává a pár horníků zde pořád chodí do roboty, už ovšem nemusí 

fárat, naskytla se jim totiž jiná funkce, a to průvodcovská.  Neúnavně tedy chodí stále do míst, 

kde tvrdě pracovali a snaží se předat své vzpomínky dále mladším generacím, aby 

nezapomněli. Protože zapomenout je sice snadné, ale pot a dřina horníků by měla být 

uchována. 

Ostrava obléká nový kabát 

Technické památky se začínají otevírat a zpřístupňovat lidem v celé své kráse. 

Získávají ocenění a dále se snaží nalákat nové turisty, aby načerpali vědomosti a pohled na 

novou Ostravu.  Už tady neobjevíte jen chátrající budovy na pokraji spadnutí, ale opravená 

historická místa, která si zakládají na slavnou budoucnost. 

Dolní oblast Vítkovic změnila svou tvář ze všech technickým památek asi 

nejradikálněji. Vítkovická Vysoká pece číslo jedna se stala cílem turistů a multifunkční aula 

Gong pak místem pro vzdělání studentů, konferencí či koncertů. I přes mnohé negativní 

názory památkářů se právě Dolní oblast Vítkovic s hlavou vztyčenou opět postavila na nohy a 

ukázala nejen České republice, ale i Evropě, že Ostrava se ještě nevzdala, ale bude bojovat 

dále o místo, které má turistů, co nabídnout. 

Studenta Igora Ječmena areál Vítkovic doslova uchvátil. Dokonce tak, že se ve 

volných chvílích obléká do uniformy průvodce a ukazuje lidem jedinečnost tohoto místa. 

„Poslední pec zhasla na konci minulého tisíciletí, pro mě však sláva Vítkovic nezhasne nikdy. 

Už jako malý kluk jsem chodil s tátou na Dny otevřených dveří a vždy jsem se divil, jak tuhle 

stavbu mohli naši předci postavit nebo jak těžká práce zde musela pro lidi být. Vždyť pracovat 

už jen v létě není sranda, co pak v horku pece. Mrzelo mě, když jsem viděl památku chátrat. 

To se však teď změnilo a já mám možnost tady pracovat a podílet se na její budoucnosti. Těší 

mě, že můžu být průvodcem a povídat o místech, které mám tak rád.“ 

Bývalí pracovníci dolní oblasti Vítkovic by se asi divili, jak v místech jejich pracovišť 

dneska mladí lidé tancují, baví se a užívají si kouzlo letních festivalů. Dolní oblast se totiž 

stala místem pro pořádání nejznámější ostravské multikulturní akce Colours of 
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Ostrava.Návštěvnice minulého ročníku, ostravská studentka Lucie Konečná, byla jedna 

z mnoha nadšených díky kolosálnímu prostředí.  

„Festival byl úžasný jako každý rok, ale co teprve ta atmosféra. Nezapomenu na to, když se 

setmělo, najednou jsem měla pocit, že jsem v té staré černé Ostravě se vším všudy. Už se moc 

těším na letošní pokračování.“ 

Ostrava má vizi do budoucnosti 

Do ostravských technických památek se již investovalo mnoho financí. Poděkování  

by památky měly věnovat zejména Janu Světlíkovi, který jim již obětoval spoustu svého úsilí 

a času. Vysoká pec, v Dolní oblasti Vítkovic, je již dneska jeden z nejatraktivnějších 

turistických cílů. Už v roce 2012 byla Czechtourismem jmenována pátou nejnavštěvovanější 

atrakcí v rámci celé České republiky a nejnavštěvovanější atrakcí v Moravskoslezském kraji. 

Celá Dolní oblast se od roku 2012 stala veřejným prostorem a čím dál více se otevírá lidem. 

Pracuje se také na rekonstrukci hornického areálu Hlubina, ten se přemění na zázemí pro 

ostravské umělce. 

Památky zkrátka bojují o svou budoucnost a nové postavení nejen pro turisty, ale i pro 

každodenní život Ostravanů. 
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  5.2 Interview 

                                     Kdo minul Landek, minul Ostravu 

  

 

Lumír Plac strávil celý svůj život v blízkosti 

havířiny. Dnes je ředitelem hornických expozic „Landek 

Park“ a „ Hlubina“. Povídání s ním bylo velmi přínosné a 

poučné. 

 

 

 

Jak jste se dostal ke své funkci ředitele expozic Landek Parku a Hlubina? 

Nastoupil jsem na šachtu důl Vítězný únor, později důl Odra a celkově konkrétně na tuto 

lokalitu brigádně po gymnáziu, v roce 1966. V té době jsem si začal uvědomovat, že tady ta 

šachta je a existuje možnost zaměstnání. Protože na šachtě pracoval můj táta, tak jsem šel na 

šachtu taky. Pracoval jsem manuálně v dole, a to byla ta nejlepší průprava k tomu, abych si 

šel dodělat vysokou školu. Hlavně když jsem poznal dřinu těch lidí. Dostal jsem se k havířině, 

postupně jsem vystudoval VŠB. Dělal jsem různé ekonomické funkce, v roce 1997 jsem šel 

dělat ekonomického náměstka hornického muzea. V půlce roku 2010 jsem se stal ředitelem 

expozic. 

 

Zmínil jste se, že jste byl horník. Jak jste vnímal dobu opuštění, kdy se místa, kde jste 

dříve pracoval, začala přeměňovat v národní kulturní památky? 

Myšlenka na vznik technických památek nevzešla ode mě. Postupně se rodila v roce 1993, 

kdy se začaly vytipovávat hornické památky. Jsem moc rád, že mezi ně byla vybrána i šachta 

na Landeku. Kde jinde najdete důl v prostředí tak krásné přírody a bohaté historie? Také mám 

k ní obrovský vztah. Pracoval jsem tady já i můj táta. Jsem z Petřkovic a šachta se tady 

nachází.  

Obr. 2 Zdroj: www.horydoly.cz 
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Mluvili jsme se o kulturních památkách. jaký máte osobní vztah konkrétně k Landek 

Parku? 

Já mám osobní vztah k Landeku, hlavně proto že jsem z Petřkovic a šachta v této lokalitě leží. 

Nikdy jsem tomu nevěnoval pozornost, možná i celá má generace. Člověk tady žije, možná 

bych to nazval takovou provozní slepotou, že zkrátka lidé to zajímavé nevnímají. Já osobně 

jsem to zajímavé poznal, až když jsem nastoupil na pozici ředitele hornických expozic a měl 

jsem začít Landek propagovat. Chtěl jsem tedy o něm vědět více. Přečetl jsem hodně 

publikací, potkal jsem se s archeology, kteří na Landeku pracovali. V té chvíli jsem si 

uvědomil výjimečnost lokality. Našla se zde Petřkovická Venuše, byly tady počátky osídlení, 

první použití uhlí. Díky historii si Landeku nesmírně vážím a dovolím si říct, že v okolí není 

historičtějšího kopce, než je Landek.  

 

Jakým způsobem se Landek Park za dobu Vašeho změnil? 

Landek má historii tisíců a tisíců let. Za mého působení jsme se mu snažili vrátit punc 

vážnosti, jaký mu dávali mí rodiče a předci. Kdysi totiž plnil funkci příměstské rekreace, 

Ostravané tady chodili na nedělní procházky. Také jsme chtěli lidem a mé generaci říct o něm 

více, publikovat. Taky seznámit lidi s historií Landeku a jeho výjimečností, zkrátka tak jak 

jsme ho začali brát my. Byla vytvořena řada publikací, například kniha Svědek dávné 

minulosti. Prohlídky pro školy jsme začali orientovat tak, aby se povědomí o Landeku dostalo 

i k dětem. Udělali se nové cestičky a naučné stezky ve spolupráci s nadací Landek. Ta se stará 

nejen o technické památky samotné, ale i publikace a historii. Před 3 lety jsme získali 

prostředky z evropských fondů, udělaly se tedy zastavení a posezení na naučných stezkách. 

Očistili se výchozí sloje. Myslím si tedy, že jsme pro Landek mnohé udělali, ale je to pořád 

málo. Landek se zaslouží větší publicitu a daleko lepší prostředí v samotném areálu, například 

nové komunikace a osvětlení. 

 

V čem je dle Vás Landek Park unikátní?  

Pro mě je nejunikátnější výjimečností fauny a flóry a vůbec geologickou výjimečností. Když 

se postavíte k výchozím slojím, tak se člověku zatají dech. Když vidí to uhlí, jak vychází 10 
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metrů nad povrch. Je to opravdu ojedinělá věc a slyšel jsem, že v České republice ani Evropě 

nic podobného není. 

 

Co můžete nabídnout návštěvníkům Landek parku? 

Nabízíme jim poznání, jak uhlí vzniklo jeho historii vzniku. Také seznámení s prací havířiny 

od příchodu na šachtu přes cestu na pracoviště, kdy jim představíme i něco z důlní dopravy. 

Přes samotnou dřinu na pracovištích, rubání, přípravy. Ale v dole bylo i mnoha dalších jiných 

činností a naším cílem je přiblížit lidem i ty ostatní práce. Tak, aby poznali, co ta havířina 

obnášela. Samozřejmě dnes jim představujeme historii hornictví, protože technologie, které 

tady máme, jsou už historické. 

 

Máte nějaký plán k přilákání dětí do areálu?  

V roce 1993 jsme tu měli dvě expozice, které se týkaly přímo hornictví. Nevěnovali jsme ale 

pozornost nějakému interaktivnímu prostředí. Navrhli jsme si novou koncepci, při které jsme 

si dali za cíl přilákání lidí na celý den. Vytvořili jsme něco pro sport, relax. Děti jsou 

nejpočetnější návštěvníci, tak jsme jim připravili novinky jako je geocashing nebo questing 

pro oblast Landeku. Děti si můžou užít zábavu na na dětských hřištích, můžou si zkusit 

bowling, tenis. Je tady i školička pro výuku tenisu. Víceúčelové hřiště a víceúčelová hala, kde 

si mohou zahrát fotbal. Hledáme tedy takové formy zábavy pro děti, aby se jim tady líbilo. 

 

Konají se zde v areálu nějaké akce? 

Tím, jak šel vývoj areálu dopředu, jsme hledali využití pro některé budovy. Vytipovali jsme 

jeden objekt, který dříve sloužil jako kompresorovna a přizpůsobili jsme ho k pořádání akcí 

v netradičním prostředí. Probíhají zde různá zasedání, konference, společenské a kulturní 

akce. Každoročně se tady usídlil Janáčkův máj, letos tady taky proběhne jeden z jazzových 

koncertů. 
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Jaké má Landek vize do budoucna? 

Pokračovat ve vývoji koncepce, tak jak je dána. Chceme přilákat více lidí. Je důležité jim 

umožnit snadnou dopravu, hledáme různé nové formy. Když něco nového uděláme, vzroste 

nám skokově návštěvnost. Otvíráme tedy novou restauraci pro turisty, jednu tradiční už tady 

máme, takovou havířskou. Máme ve výstavbě další cyklostezku. Propojujeme slepé rameno 

Odry, přes náš areál poteče bývalý meandr řeky. Voda je fenomén, areál určitě zase pokročí 

dopředu. Na vzniklém ostrůvku vytvoříme další aktivity. Naším cílem je tedy historii 

hornictví zachovat, na druhé straně vytvářet nové sportovní aktivity a místa pro relax a 

zábavu. 

 

Co byste Landek Parku popřál do budoucna Vy? 

Popřál bych, ať se mu vylepší infrastruktura. V rámci možností vytvoření takových podmínek, 

aby se stal atrakcí Ostravy, naplnil město a ať se lidi tady rádi vrací. Protože kdo minul 

Landek, minul Ostravu. 

 

Děkuji za rozhovor. 
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5.3 Anketa  

 

Technické památky dotváří celkový vzhled Ostravy. I tak je mnoho místních nevnímá 

a prochází kolem nich bez jediného ohlédnutí. Proto jsme se rozhodli zeptat právě místních 

obyvatel z mladší generace a lidí, kteří zaznamenali přeměnu závodů na technické památky na 

následující otázku. 

Co se Vám vybaví pod pojmem technické památky města Ostravy? 

 

Patrik Kniezek, 23 let, skladník                                                                                                  

„Tak určitě místní výroba železných profilů, trubek a dalších polotovarů ve Vítkovicích. Pak 

těžba uhlí a všechna důlní technika, co k tomu patří.“ 

 

Sandra Toncrová, 24 let, mateřská dovolená 

„Asi se mi vybaví doba, kdy jsme jezdili okolo závodů a šlehaly z nich plameny. Máma 

vždycky říkala, že tam čerti vaří železo, aby nás postrašila. Teď tuhle postrašující metodu 

používám s oblibou i na své zlobivé děti.“ 

 

Nelly Dejová, 20 let, studentka VŠ 

„Jsou zajímavé už jen tím, že je to jediné těžební strojírenství, které je umístěno, přímo v 

centru města. To se nenachází nikde v Evropě., protože těžební průmysl je vždycky situován 

na okraji města nebo dále od měst, aby neničil ovzduší. To je taky jeden z našich velkých 

problémů. Jelikož je Ostrava známá jako Ocelove srdce Evropy, tak si vybavím doly, 

například důl Alexander, poblíž jeho bydlím.“ 

 

Darja Komínková, 54 let, doktorka 

„Vybaví se mi asi nádherný den na Landeku s mou rodinou, chodíme tam moc rádi a užíváme 

přírody. Taky Vítkovice a brigádu, kdy jsme natírali trubky a čistili je od rzi.“ 
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Pavlína Jančová, 30 let, osobní kouč 

„V prvé řadě Dolní oblast Vítkovic a podhled na ni. Každý večer, když okolo ní jezdím, se na 

ni musím podívat.“ 

 

Jan Komínek, 57 let, inženýr 

„Mám velkého koníčka, focení, a tak vždy fotím Vítkovice v každém ročním období a za 

každého počasí. Pokaždé jsou jiné a zároveň jedinečné. Ostrava je krásná a technická. Na 

vítkovické Dny otevřených dveří jsem chodil každý rok a vždy jsem překvapený jejich 

mohutností a lidskou prací, která stála za jejich vybudováním.“ 

 

Lucie Janotová, 19 let, studentka gymnázia 

„Pod pojmem technické památky města Ostravy si vybavím především Dolní oblast Vítkovic, 

která patří mezi naše národní kulturní památky a řadí se mezi největší atrakce pro české i 

zahraniční turisty. Posléze se mi vybaví Důl Michal, ve kterém sice už těžba neprobíhá, což 

však neznamená, že z jeho prohlídky nemohou nic vytěžit návštěvníci. V neposlední řadě stojí 

za zmínku Landek se svým hornickým muzeem, které se výbavou řadí mezi nejlepší na světě. 

Taky prohlídky, když jsme tady chodili se školou, byly moc fajn a ráda na ně vzpomínám.“
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5.4 Recenze  

 

                                I kniha může pobavit a zároveň vzdělávat    

 

Když někdo v okolí vysloví slovo historie nebo památka, tak se spousta lidí otočí a 

dále neposlouchá. Konkrétně však máme na mysli 

mladou generaci, kterou slovo dějiny přímo děsí. 

Památky však už nemusí být jen pouhými muzei bez 

duše. A právě o tom se nás snaží přesvědčit kniha Dolní 

Vítkovice dnes. 

Kniha s podtitulem Zpřístupnění a nové využití 

národní kulturní památky vznikla z konceptu Jana 

Světlíka. Vydalo ji výtvarné ostravské centrum Chagall 

v roce 2012. Text a grafickou úpravu vytvořil Petr 

Pavliňák. Určitě ovšem nezapomeneme zmínit nesčetné 

množství fotografů a zaměstnanců Dolní oblasti 

Vítkovic, kteří se na knize podíleli také. Knihu, tvoří 3 

kapitoly, které jsou doplněny obrazovými a textovými přílohami v závěru knihy. Nechybí ani 

výklad pojmů nebo seznam důležitých historických dat technické památky. 

Kniha popisuje pomocí fiktivní postavy Martina celý postup záchrany a znovu 

zpřístupnění areálu Dolní oblasti Vítkovic. Dále jsou zde zmíněny základní historické 

mezníky technického areálu., ale také vize do budoucna.  Nesmíme opomenout ani úvodní 

slova Jana Světlíka, který hraje v oblasti technických památek města Ostravy hlavní roli. Celá 

úprava knihy je velmi přehledná, začíná úvodními slovy známých osobností Ostravy. 

Následné členění na kapitoly je opět velmi povedené a odděluje historii a budoucnost 

památky, tedy slouží k dobrému a snadnému pochopení sdělovaných informací pro 

samotného čtenáře. Autor do knihy včlenil i výpovědi pracovníků, kteří se podíleli na 

rekonstrukci areálu, jejich postřehy oživují celkovou koncepci obsahu publikace. 

Kniha mě velmi zaujala díky její čtivosti. Příběh Martina byl velmi dobře zpracován a 

zaujme i mladší generaci. Hravou formou se tak dozví vítkovický příběh. Je zde popsána celá 

Obr. 3 Zdroj: www.dolnioblastvitkovice.cz 
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historie, ale i to co technickou památku teprve čeká. Autentické výpovědi lidí, kteří se podíleli 

na revitalizačních projektech, mají také svou vypovídací hodnotu. 

Samotná obrazová příloha mě však velmi nadchla. Pečlivě vybrané fotografie 

zachycují celou „novou“ historii už ne Vítkovických železáren, ale technické památky. 

Památky, která dotváří tvář Ostravy, jsou zde vzájemně za sebou řazeny tak, že zaujmou 

čtenářovu pozornost. 

Knihu bych určitě doporučila k přečtení, pokud nemáte času nazbyt. Je zpracována 

tak, aby nezabrala mnoho času k přečtení, a zároveň vás vzdělala hravou formou. Kvalitně 

zpracované informace, doplněné obrazovou přílohou, jsou určeny široké veřejnosti bez 

rozdílu věku. 
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6. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce na téma Technické památky města Ostravy a jejich 

marketingová komunikace bylo zjistit, jak se propagují technické památky Dolní oblast 

Vítkovice, Landek Park a důl Michal.  

 Byla zjištěna snaha o aktivní propagaci ve všech třech případech. Výše zmíněné památky 

se snaží použít veškeré síly pro zviditelnění služeb, které mohou návštěvníkovi nabídnout. 

Vše lze hodnotit kladně, autorka však zjistila, že nabízená propagace neosloví vždy celou 

populaci, zejména mladší generace je opomíjena. Toto tvrzení je podloženo rozhovory 

respondentů věkové skupiny od 15- ti do 21 let.  

 Nabízí se několik řešení pro zlepšení marketingové komunikace. Jedním z nich je 

propojení propagace upomínkových materiálů památek se slavnými umělci. Dalším řešením 

je snaha více působit na samotné Ostravany. Například reproduktory, které by vysílaly 

informace o památkách v městské hromadné dopravě, nebo přehlednější a větší reklamní 

letáky. 

 Nedílnou součástí marketingové komunikace je také SWOT analýza, tedy analýza silných 

a slabých stránek a příležitostí a hrozeb. Součástí této práce je daná analýza památky Landek 

Park.  

 Byly zjištěny všechny příležitosti, ale i hrozby. Jako příležitost lze označit důslednou 

rekonstrukci areálu a využití potenciálu přírodních podmínek v areálu. Hrozba pak může být 

konkurence jiných ostravských technických památek nebo nedostatek financí na údržbu 

areálu a jeho okolí.  

 V průběhu práce byl také zjištěn problém, kdy se na ploše Ostravy vyskytuje mnoho 

památek, o které se nikdo nestará. Mělo by se tedy uvažovat o úpravě zákona. Ne vždy by měl 

být každý technický areál jmenován památkou. Pokud se jí stane, měla by se přeměnit na 

místo, kde může probíhat každodenní život a nejen pouze prohlídky. Jako úspěch tohoto 

výroku jmenujme Dolní oblast Vítkovic, kde probíhají koncerty a kulturní akce, Landek Park 

nebo Důl Michal.  
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 Hlavním cílem práce bylo přiblížit propagaci a marketingovou komunikaci technických 

památek v Ostravě a provést SWOT analýzu. Tento cíl byl splněn. Tématu marketingové 

komunikace by se ale mohlo věnovat dále, protože stále existují možnosti pro zlepšení dané 

problematiky. Lidé by se měli o technické památky začít více zajímat. Ostrava je plná 

historie, měla by si jí zachovat tedy i pro další generace. 
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