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1 Úvod 
 

Obec je pro oblast marketingu velmi specifický celek. Dění v obci má velký vliv na 

kvalitu života každého jejího občana a marketingový mix obce svým významem přesahuje 

rozsah marketingových aktivit běžných podnikatelských subjektů. Rozpočet obcí je však 

často podstatně omezenější oproti těm firemním a navíc je pod pečlivým drobnohledem 

každého občana, neboť ti v něm vidí své peníze odvedené na daních a jakékoliv špatné 

vynaložení těchto prostředků vyvolává velké emoce. 

Základem obecního marketingového mixu je především produkt v podobě 

poskytovaných služeb občanům a všechny další prvky tohoto mixu jsou na produkt navázány. 

Dnešní doba však poskytuje spoustu nových možností v oblastech marketingové komunikace 

a celkově v oblasti informačních technologií. Žádná firma si nemůže dovolit zaostat ve vývoji 

kvůli své okolní konkurenci a stejná situace platí i pro obec, která je v podobném 

konkurenčním prostředí, které tvoří další obce. 

Téma mé bakalářské práce je návrh marketingového mixu malé obce. Svoji pozornost 

jsem zaměřil na malou horskou vesnici s neobvyklým názvem „Řeka“, která se nachází v 

Moravskoslezských Beskydech a je vstupní bránou do tohoto krásného pohoří. V obci žiji 

celý svůj život a velmi mi záleží na jejím budoucím vývoji, proto jsem se rozhodl zaměřit 

právě na ni. Poslední dobou došlo v obci Řeka k pozitivnímu rozvoji ve všech oblastech, 

avšak pro udržení tohoto trendu je důležité neustále vylepšovat veškeré nástroje 

marketingového mixu a je potřeba nepřetržitě analyzovat aktuální situaci.  

Cílem práce je analyzovat současný stav marketingového mixu obce Řeka a poté na 

základě výsledků návrhnout zefektivnění jednotlivých prvků. Výzkum provedený v rámci této 

práce pomůže odhalit silné a slabé stránky jednotlivých prvků marketingového mixu obce. 

V této práci jsou nejdříve zpracována teoretická východiska marketingového mixu 

obce a poté následuje charakteristika obce. V praktické části je vysvětlena metodika sběru dat 

pro marketingový výzkum a na tuto kapitolu navazuje analýza marketingového mixu obce, 

kde jsou podrobně zpracovány výsledky písemného dotazovaní. Na základě výsledků analýzy 

jsou poté vypracovány návrhy a doporučení. Zde jsou uvedeny konkrétní opatření vedoucí k 

nápravě zjištěných nedostatků a poskytují příklad toho, jak by se mohl případně zefektivnit 

marketingový mix obce Řeka. 
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2 Teoretická východiska marketingového mixu obce 
 

2.1 Marketingový mix obce 
 

Prvky marketingového mixu umožňují zavádění celkové marketingové strategie. Obec 

představuje pro své zákazníky (tedy hlavně občany) velmi složitý produkt, který je tvořen z 

hmotných i nehmotných prvků. Obecní úřad poskytuje spíše ty nehmotné prvky - služby, 

které jsou součástí celkového produktu obce. [10] 

Marketingový mix obce vzniká společným působením všech subjektů v obci a těmito 

subjekty je také poskytován. Marketingový mix je tvořen specifickými prvky, které mají 

nezastupitelný význam při tvorbě celkového marketingového mixu. [8] 

 

Obecně se v marketingu využívá čtyř prvků marketingového mixu, kterými jsou [10]: 

x produkt, 

x cena, 

x distribuce, 

x marketingová komunikace. 

 

Vzhledem k tomu, že u obce převažuje povaha služeb, tak je nutné rozšířit tyto 

základní prvky o další čtyři [3]: 

x lidé, 

x materiální prostředí, 

x procesy, 

x partnerství. 

 

Pomocí marketingového mixu nabízí obec celkový produkt občanům, vládě, 

soukromému sektoru, neziskovým organizacím a zahraničnímu trhu. [10] 
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2.2 Produkt 
 

Do produktu obce patří vše, co obec nabízí svým občanům, návštěvníkům, 

podnikatelům a potenciálním investorům. Slouží k uspokojování jejich individuálních i 

kolektivních potřeb. Z širšího pojetí lze za produkt obce považovat i samotnou obec, která je 

tvořena materiálním prostředím a všemi subjekty, které na jejím území působí. Může nastat i 

situace, kdy jsou některé subjekty zároveň součásti produktu i jeho spotřebitelem. Z užšího 

pojetí zde patří všechny potřeby, které soukromý sektor není schopen uspokojit sám a které 

obstarává obecní úřad na základě svých statutárních funkcí. [3] 

Nejdůležitější vlastností produktu je jeho kvalita, která má velký vliv na utváření 

celkového image obce. Kvalita produktu a rozsah služeb významným dílem určují atraktivitu 

obce a tím ovlivňují i její konkurenceschopnost. [8] 

2.2.1 Specifické znaky produktu obce 

Produkt obce má své specifické znaky, které jej odlišují od jiných produktů: 

x Současně jsou uspokojovány individuální i kolektivní potřeby. 

x Obec poskytuje služby vyhledávané (kultura, vzdělání atd.) i nevyhledávané 

(nápravné - městská policie, úklid obce). 

x Ze spotřeby některých služeb nelze vyloučit jejich uživatele, tzn. jsou určeny pro 

všechny bez rozdílu. 

x Je zde možnost volby určitého souboru a způsobu nabídky veřejných služeb 

pomocí volby politických stran, které nabízejí vlastní program a způsob vedení 

obce. [10] 

2.2.2 Společné rysy produktu obce a jiných produktů 

Některé rysy produktu obce jsou stejné jako u jiných běžných produktů: 

x Lze poznat zákazníky obce a jejich potřeby. 

x Obec může nabízet produkt na jiných trzích a může ho propagovat. 

x Zákazníci mohou svobodně volit mezi nabídkou produktů obcemi, tzn. mohou se 

přestěhovat, nebo se rozhodnout, kde přenesou svůj kapitál (investici). 

x Produkt obce podléhá rozpočtovému omezení. 
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x Obec může navýšit své finanční i naturální zdroje pomocí partnerství se 

soukromým sektorem, případně s jinými obcemi, nebo získáním podpory od 

státního sektoru na základě vyhlášených program. [3] 

2.2.3 Členění produktu obce 

Produkt obce lže členit na tyto tři části [7]: 

a) Veřejné služby, které obec nabízí, jsou vymezeny Zákonem č. 128/2000 o obcích. 

Tímto zákonem je například vymezená působnost obce, jejího starosty, či jednotlivých 

zastupitelů.  

b) Nabídka prostor ve vlastnictví obce umožňuje podnikatelům nebo jiným 

organizacím využívat obecní prostory ke své činnosti na základě pronájmu. Případně 

může obec nabízet možnosti pro investice, například vytvořením průmyslové nebo 

obchodní zóny.  

c) Akce pořádané obcí, které poskytují občanům a návštěvníkům zábavu, kulturu a 

poučení a podnikatelům na druhou stranu možnost prezentace jejich produktů, jsou 

také velmi dobrým nástrojem k propagaci obce a k odlišení mezi konkurenty (ostatní 

obce).  

2.2.4 Formy produktu 

Obec nabízí spotřebitelům produkt v různých formách. U obcí je to nejčastěji 

prostřednictvím vlastí organizace, tedy pomocí obecního úřadu a vlastních zaměstnanců. 

Takto jsou poskytovány obvykle služby, které nejdou ze zákona přenést na jiné organizace. 

Další formou poskytování produktu je prostřednictvím rozpočtových a příspěvkových 

organizací, které založila sama obec, aby poskytovala služby například v oblasti kultury, 

zdravotnictví nebo dopravy. [3] 

Poslední možností je poskytování produktu na základě uzavřených smluv se 

soukromými organizacemi, které budou danou službu vykonávat. Na základě smlouvy lze 

pověřit vykonáváním i jinou obec, nebo popřípadě se může více obcí domluvit na založení 

organizace, která bude službu vykonávat (základní škola, dům pro tělesně postižené atd.). 

Přenesení zodpovědnosti na jinou organizaci bývá odborně nazýván jako „outsourcing“. 

Tento způsob je hojně využíván v soukromém sektoru. [10] 
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2.2.5 Image produktu 

Image produktu je u obce tvořena především pomocí image obecního úřadu, dále díky 

image dílčích služeb, které poskytuje obecní úřad a samozřejmě také pomocí celkové image 

obce. Image obecního úřadu je určena politickou situací v obci a ve státě. Některé politické 

situace však obec nemůže ovlivnit, ale i přesto mohou představitelé obce ovlivňovat image 

obce k dobrému tím, že budou naslouchat přáním a potřebám občanů a návštěvníků, tedy 

jinak řečeno svým zákazníkům. Dobře zvolený marketingový přístup pomáhá ke stabilitě 

politické situace a tím pádem i k lepší image obce jako celku. Důležitým prvkem pro 

vytváření image obce je efektivní řízení lidských zdrojů. Zde patří vlastní zaměstnanci, ale 

také i vytváření vztahů z ostatnímy subjekty a partnerství obecně. Na image obce působí její 

vnější i vnitřní prostředí, které je dáno historií a současností obce a regionu. Image obce je 

významnou částí produktu a také je důležitá při samotné propagaci obce. [3] 

Obecní znak 

Základním prvkem image obce je její znak, kterým se prezentuje. Znak obce je 

legislativně schvalován, symbolicky je obcím uděluje předseda Poslanecké sněmovny. 

Podoba obecních znaků a praporů vychází z platných heraldických pravidel. Na jejich základě 

jsou komunální symboly vnímány jako spojení vizuální a verbální složky. Ikonografie znaku 

by měla obec zřetelně reprezentovat a podílet se na její celkové image. Námětem pro symboly 

bývají typické emotivní prvky, které danou obec charakterizují. Symboly obce reprezentují 

toto území dlouhodobě, bez ohledu na vývoj a změny, které v obci probíhají. [17] 

 

2.3 Cena 
 

Cena jako prvek marketingového mixu obce má trochu odlišnou úlohu než je tomu v 

případě ceny u podniků v soukromém sektoru. Tento prvek je v rámci obecního 

marketingového mixu velmi limitován, neboť zde nemá primární úlohu jakožto nástroje 

směny hodnot. [10]  

Ceny lze jen těžko použít u statků určených k veřejné spotřebě, kde jde jen obtížně 

vyloučit jednotlivce z této spotřeby. Tyto statky veřejné spotřeby jsou hrazeny nepřímo z daní 

občanů a firem. [4] 
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2.3.1 Cenová politika obce 

V cenové politice obce se značně projevují státní intervence. V rozhodování o cenách 

služeb poskytovaných obcí tak nemá místní samospráva takový prostor jako běžné podniky v 

soukromém sektoru. Aktuálním trendem je však omezování regulací a dá se očekávat značné 

uvolnění kompetencí v oblasti tvorby cen u služeb, které obec nabízí a poskytuje. [3] 

Tam, kde zákon umožňuje stanovit ceny, je nutné při rozhodování vycházet z určitých 

faktorů. Základní faktorem je identifikování spotřebitele služby a podle zjištěných výsledků 

lze stanovovat ceny. Spotřebitelé se nacházejí v různých sociálních vrstvách a služby v určité 

cenové hladině by si tak nemuseli dovolit. Proto je pro obec důležité znát své spotřebitele a 

jejich sociální a ekonomické poměry. Dalším faktorem pro tvorbu ceny může být jistý cíl, kdy 

chce obec dosáhnout určitého výsledku. Stanovením vysokých cen parkovného v centru obce 

může místní správa dosáhnout snížení dopravy v centru a vyhne se tak svým způsobem 

nedostatku parkovacích míst. Obecně se tomuto jevu říká „politika demarketingu“, kde je 

cena jedním z hlavních nástrojů této strategie. Obec může naopak nasadit tzv. dumpingové 

ceny, tedy ceny, které jsou pod úrovní nákladů na danou službu. Obec tím může cílit naopak 

přilákání nových obyvatel a podnikatelů. Toto opatření může vést i ke zlepšení ekonomických 

podmínek a samozřejmě i image obce. [10] 

2.3.2 Důležité prvky cenové politiky 

Aby obec mohla zvolit nejlepší cenovou politiku pro své poskytované služby, musí 

obecní zastupitelstvo věnovat pozornost základním prvkům cenové politiky [3]: 

x Určení cílové skupiny pro poskytování služby. 

x Výše nákladů na poskytování dané služby. 

x Určení výše podílu nákladů, kterou bude obec dotovat. 

x Rozhodnutí mezi dotací variabilní (proměnnou) a fixní (pevnou). 

x Rozhodnout, zda má být cena určena na základě finačních či majetkových poměrů 
příjemce služby. 

x Priority ohledně dotací na poskytování služeb. 

x Odhalení všech dalších důsledků cenové politky. 

2.3.3 Náklady služeb 

Důležitým aspektem při určování ceny je také znalost nákladů a jejich tvorby. V 

případě obce nejde jen o náklady účetní, ale také i společenské náklady, které mohou mít 

různé dopady na společnost, jenž nejsou hned na první pohled vidět. Zvýšení ceny hromadné 
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dopravy povede k většímu využívání osobních automobilů a to povede k většímu znečištění, 

nebo zvýšení ceny za odvoz odpadu může mít za následek tvorbu nelegálních skládek. Pro 

lepší pochopení nákladů u jednotlivých služeb může místní samosprávě pomoct i znalost 

rozdělení nákladů na fixní a variabilní, potažmo i celé nákladové rovnice, která z tohoto 

rozdělení nákladů vychází. [10] 

2.3.4 Problém přerozdělení produktu 

Veřejné služby sebou nesou problém přerozdělování vzhledem k plátcům daní. 

Většina sociálních služeb je například hrazena z dotací, které jsou financovány z daní od 

vyšších příjmových vrstev obyvatelstva, zatímco hlavními příjemci těchto služeb jsou spíše 

příjmově slabší skupiny občanů. Občané mohou někdy projevit svůj odpor k placení daní 

kvůli těmto transferům. Marketing má za úkol objasnit společenský přínos těchto transferů a 

tím docílit snížení odporu k placení poplatků a daní. Zároveň však má i osvětlit význam, 

účelnost a správnost vynaložených prostředků z rozpočtu obce. [3] 

 

2.4 Distribuce 
 

Tento prvek marketingového mixu má za cíl určit, jakým způsobem se produkt 

dostane ke spotřebiteli. Volba vhodné distribuční cesty závisí především na geografické 

poloze obce a její dopravní dostupnosti. Pro dostupnost obce má velký význam i orientační 

značení, které poskytuje navigaci pro návštěvníky a i pro samotné obyvatele obce. [8] 

Obec může své služby (produkty) poskytovat přimo svým občanům. Potom se jedná o 

tzv. přímý distribuční kanál. Další možností je svěřit poskytování služby jiné organizaci. 

Může se jednat o soukromou či neziskovou organizaci a potom se tento distribuční kanál 

nazývá nepřímý. Obec se může stát sama určitým distribučním kanálem, když bude 

vykonávat přenesenou působnost státní správy. Důležité je i patřičné využití komunikačního 

mixu, aby byl celkový produkt za pomocí distribučních kanálů zpřístupněn všem případným 

zájemcům. [10] 

Při výběru vhodného distribučního kanálu musí obec zhodnotit pro každou variantu 

výši nákladů, pohodlí pro spotřebitele, spolehlivost, dostupnost (prostorovou a časovou) a 

také kvalitu. [11] 



 13 

2.4.1 Umístění služby 

Důležitým faktorem v distribuci je samotné umístění služby. Jedná se o místo, kde 

jsou přítomni lidé a zařízení, která umožňují poskytnutí dané služby. Umístění služby je 

ovlivněno i jejími vlastnostmi a specifikami potřebnými k vykonání služby (infrastruktura, 

parkovací místa, připojení na internet apod.). Některé služby mohou být poskytovány přímo u 

zákazníka jako například údržba obecních pronajímaných prostor. Při umístění služeb musí 

místní správa vycházet z neoddělitelnosti služby od zákazníka a proto musí obec znát potřeby 

svých občanů. Úkolem místní správy je rozhodnout, zda poskytne na svém území jedno, nebo 

více provozoven a také musí poznat charakter interakce zákazníka s poskytovatelem, tedy 

jestli musí zákazník za službou dojít, nebo jestli služba přichází za zákazníkem, případně 

jestli nedochází pouze k neosobnímu styku (místní kabelová televize, zasílání sms zpráv 

občanům). [3] 

 

2.5 Marketingová komunikace 
  

Cílem obce není využití marketingové komunikace k dosažení maximální tržní 

hodnoty, ale hlavně k uspokojení potřeb zákazníků prostřednictvím poskytovaných služeb. K 

dosažení svých cílů potřebuje obec využít nástroje marketingové komunikace. Mezi tradiční 

nástroje marketingové komunikace patří [10]: 

x reklama, 

x podpora prodeje, 

x osobní prodej, 

x public relations - vytváření dobrých vztahů s veřejností. 

 

S rozvojem nových technologií a marketingových metod by obec nevystačila jen s 

těmito čtyřmi nástroji. Dochází k velkým celospolečenským změnám a k stále větší 

globalizaci. Rozvoj sdělovacích prostředků a dalších informačních kanálů (internet, e-mail, 

mobilní sítě) umožnil vznik dalších dvou významných nástrojů marketingové komunikace 

[11]: 

x direct marketing - přímý marketing, 

x internetová komunikace. 
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Aktuálním trendem je i rozvoj tzv. marketingu události, nebo-li anglicky - event 

marketing. Tento nástroj marketingové komunikace slouží ke zprostředkování určitého 

zážitku, který sponzoruje nebo organizuje firma nebo obec. Cílem je ztotožnit se s cílovým 

trhem a životním stylem zákazníků, zvýraznit image obce, vyjádřit oddanost komunitě a 

společenským otázkám a samozřejmě také nabídnout zábavu zákazníkům, nebo popřípadě 

svým zaměstnancům. Důležitá je volba vhodných událostí a aktivit, tak aby odpovídaly cílům 

marketingových aktivit obce a aby účinně působily na zákazníky obce. [5] 

Nejvíce používanými nástroji marketingové komunikace jsou u obce reklama, public 

relations a internetová komunikace. Podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing jsou 

používány u obcí jen velmi vzácně. [8] 

2.5.1 Public relations 

Public relations, nebo-li zkráceně PR, představuje neosobní formu stimulace poptávky 

po službách a produktech obce na základě dobrých vztahů s veřejností. Je postaveno na 

základě výstupu pozitivních informací, které mají za cíl vyvolat směrem k obci kladné postoje 

u veřejnosti. Public relations by mělo vycházet z dlouhodobé strategie obce a také by tato 

činnost měla mít dlouhodobý dopad. Základním úkolem public relations je tedy budovat a 

posilovat důvěryhodnost a dobré jméno obce a obecního úřadu v očích veřejnosti. [10] 

Cílem public relations je tedy budování image obce, posilování patriotismu 

(identifikace obyvatelů s obcí), poskytování informací, vytváření podmínek pro uplatnění 

nápadů a připomínek občanů a v neposlední řadě také usilování o optimální komunikaci s 

občany a veřejností obecně. [3] 

Dobré využíti public relations vede k souladu zájmu všech zúčastněných subjektů a 

jedinců na fungování obce. Toto vhodné využití public relations působí na změny vědomí, 

názorů, postojů a chování lidí uvnitř i mimo organizaci (obec). [10] 

Účelové kampaně a krizová komunikace v public relations jsou základem vztahů se 

sdělovacími prostředky. Díky tomuto prostředku lze částečně chránit dobré jméno obce při 

krizových situacích. [11] 

2.5.2 Reklama 

Reklama je placená forma neosobní, masové komunikace. Jde především o propagaci 

pomoci reklamích a propagačních materiálů. Základem dobré účinnosti reklamy je umístění 

především v informačních centrech obce nebo na obecním úřadu. Tyto propagační materiály 
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je možno umístit i na jiných místech, kde dochází ke kontaktu se zákazníky, turisty či 

případnými investory. Těmito místy mohou být například nádraží nebo turistická centra České 

republiky. [10] 

Důležitým prvkem při použití reklamy je využití znaku a loga obce. Jedná se o 

heraldický znak s vizuálním podnětem, který slouží pro jistou identifikaci obce a může čerpat 

i z historických vlivů. Další moderní prvek je využití loga, které splňuje tytéž požadavky jako 

loga soukromých firem, tedy mají zaujmout a mají být dobře zapamatovatelné. [3] 

2.5.3 Internetová komunikace 

Internet dnes patří k nejvíce sledovaným informačním kanálům. Tento kanál může být 

i velmi dobrým komunikačním nástrojem pro obec. Jeho výhodou je globální dosah a také 

obousměrná komunikace, kde nejsou náklady na komunikaci závislé na vzdálenosti, na níž se 

komunikuje. Obec zde může poskytovat informace, analýzy, studie, projekty, obrazové a 

zvukové záznamy, vzory vyplněných formulářů apod. Základem internetové komunikace 

obce jsou prezentační www stránky obce. Zde je důležitá grafická úprava stránek a také jejich 

aktuálnost a funkčnost. [10] 

Pro úspěšnou komunikaci přes obecní webové stránky je důležité zvolit i vhodné 

jméno domény, tak aby bylo dobře zapamatovatelné, krátké a výstižné. Dobrá doména je 

hlavním identifikátorem značky a vytváří image celého webového projektu. [9] 

2.5.4 Stanovení cílů marketingové komunikace 

Klíčem k úspěchu komunikační strategie je stanovení nejdůležitějších cílů, kterých 

chce obec dosáhnout. Všechny cíle by měly být stanoveny před vlastním rozvojem strategie. 

Základním předpokladem je, aby byli cíle tzv. SMART, tedy specifické, měřitelné, 

akceptovatelné, realizovatelné a termínované. Budeme vycházet z hlavních cílů obecné 

marketingové komunice, které lze aplikovat i na obec. Mezi hlavní cíle marketingové 

komunikace patří [11]: 

x Informovat zákazníky (občany, návštěvníky, podnikatele) o výhodách služeb obce. 

x Vybudovat u zákazníka preferenci služby. 

x Přesvědčit zákazníka, aby službu využil. 

x Průběžné připomínání poskytovaných služeb zákazníkům. 

x Rozlišení nabídky od konkurence. 

x Tlumočit okruhu cílových zákazníků filozofii a hodnoty obce. 
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2.6 Lidé  
 

Lidský faktor, jako prvek marketingového mixu, lze rozdělit na dvě skupiny, tedy na 

poskytovatele produktu obce a na jejich zákazníky. Vzhledem k tomu, že produkt obce má 

většinou charakter služby, tak je nutná vzájemná součinnost dodávajícího a příjemce. [10] 

2.6.1 Poskytovatelé produktu 

Lidé a jejich chování mají velký vliv na vnímání služby z pohledu zákazníka. Místní 

správa může přímo ovlivňovat chování svých zaměstnanců, popřípadě manažerů organizací, 

které pod obce spadají. Chování zaměstnanců soukromých institucí, kteří pracují na základě 

veřejných zakázek, může obec ovlivňovat pouze nepřímo. [3] 

Úloha zaměstnanců poskytujících produkty obce se liší podle toho, jaké místo 

zaujímají při plánovaní, vytváření a realizaci produktu. Z tohoto pohledu členíme lidi na čtyři 

základní skupiny [10]: 

a) Kontaktní personál - má za úkol produkci služeb obecního úřadu, která většinou 

vyžaduje jejich přímou účast. Tito zaměstnanci jsou v přímém kontaktu se 

zákazníky a proto je nutné aby byli dobře vyškoleni a připraveni pro řešení 

problémů, kterým mohou čelit. Vztah k zákazníkům je jedním z kritérií hodnocení 

pro tyto zákazníky. [10] 

b) Koncepční pracovníci - mezi tyto pracovníky patří zejména radní, zastupitelé, 

starosta a jeho zástupce, tajemník úřadu apod.  Jejich vliv na výslednou produkci 

je velký, avšak většinou nejsou přímo v kontaktu se zákazníky. Olivňují výsledný 

produkt obce tím, že vytvářejí marketingovou strategii a rozvojové plány obce. [3] 

c) Obsluhující pracovníci - tito lidé nejsou přímo účastni marketingových aktivit, 

ale občas jednají se zákazníky. Jde především o vrátné, sekretářky a vedoucí 

pracovníky. Jejich úkolem je navozovat příjemnou atmosféru a navazovat 

přátelské vztahy. Pro jejich úspěšnou činnost je také důležité jejich vzdělání a 

kontrola jejich výkonů. [3] 

d) Pomocný personál - jedná se o další zaměstnance, kteří se nepřímo podílí na 

poskytování služeb zákazníkům. Jde většinou o pracovníky různých funkčních 

útvarů, jako třeba personálního oddělení, správy budov, finančního oddělení apod. 

Zde mohou patřit i uklízečky a další pomocné síly. Někdy se těmto pracovníkům 
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říká i izolovaný personál, neboť se s nimi klienti obecního úřadu zpravidla 

nesetkávají. [10] 

U klasického podnikatelského přístupu platí pravidlo, že každý nespokojený zákazník 

dříve či později přejde ke konkurenci. Udržení zákazníků je tedy ve všech firmách klíčovou 

záležitostí a velkým podílem k tomu přispívá i chování zaměstnanců k zákazníkovi. Obec 

nemůžeme považovat za čistě podnikatelský subjekt, nicméně nevhodné chování zaměstnanců 

obce by mohlo být v krajním případě i jedním z důvodů k přestěhování firmy nebo i 

samotných občanů do přívětivějších destinací, tedy konkurenčních obcí. [2] 

Vzdělání poskytovatelů produktu 

Zaměstnanci obce a její zastupitelé by měli dbát na vzdělání. Úředníci obce jsou ze 

zákona povinni účastnit se státem určených školení. Zastupitelé obce se můžou těchto školení 

zúčastnit dobrovolně. Vzdělání v oblasti systému veřejné správy je nejefektivnější způsob 

reakce na změny, které se ve veřejné správě pravidelně vyskytují. Pro zastupitele jsou 

k dispozici volně šiřitelné příručky od Svazu měst a obci, nebo lze využít školení odborných 

institucí, či e-learningové programy. Jednotlivé obce mohou iniciovat vytvoření svazku obcí, 

kde jednou z činností může být zajištění potřebného vzdělání pomocí certifikovaných lektorů. 

Obce si mohou v rámci tohoto svazku vyměňovat potřebné znalosti a zkušenosti, přičemž 

dochází k rozvoji znalostí jednotlivých zastupitelů a obecních úředníků. [16] 

2.6.2 Interní marketing 

Interní marketing má za úkol především zvyšování schopnosti uspokojovat potřeby 

svých externích zákazníků. Interní marketing identifikuje zaměstnance jako interní zákazníky 

a pracovní místa jako interní produkty. Cílem je získání a udržení schopných zaměstnanců a 

motivace k co nejlepším výkonům. Představuje specifický způsob řízení lidských zdrojů. 

Nástrojem je udržování dobrých mezilidských vztahů, podpora týmové práce a důležité je 

také stálé vzdělávání a trénink zaměstnanců. [10] 

U interního marketingu jsou definovány tři základní cíle [1]: 

x Obecný cíl – získávat dobře motivované zaměstnance, kteří jsou orientování na 
péči o zákazníky a znají jejich konkrétní potřeby. 

x Strategický cíl – vytvářet vhodné vnitřní prostředí, které podporuje péči o 
zákazníky a samotný rozvoj obce 

x Taktický cíl – zainteresování zaměstnanců obecního úřadu na vizi obce a 
propagaci produktu a poskytovaných služeb 
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2.6.3 Zákazníci 

Zákazníky obce lze členit podle jejich specifických rolí. Obecně je rozdělujeme na 

zákazníky vystupujících v těchto třech rolích [3]: 

x producenti služby, 

x uživatelé služeb, 

x nositelé podpory prodeje a šiřitelé informací. 

 

U mnohých služeb se zákazník stává i spoluproducentem, když je nutné jeho aktivní 

zapojení. Účast klienta je potřebná například u sociálních služeb, kde musí žadatel o podporu 

v nouzi poskytnout pověřenému pracovníkovi určité informace nebo vyplnit určité formuláře. 

[10] 

Zákazník jako uživatel služby vyžaduje určité prvky služby a podle míry jejich 

dosažení následně hodnotí poskytnutou službu. Mezi tyto prvky patří [3]: 

x jistota (spolehlivost služby), 

x konzistentnost (spolehlivost reakce), 

x přístup (interpersonální reakce), 

x úplnost (řada poskytovaných služeb), 

x podmínky (např. atmosféra prostředí), 

x dostupnost (snadnost přístupu ke službě v čase a prostoru), 

x čas (délka času potřebného pro získání a provedení služby). 

 

Zákazník je důležitý i jako šiřitel informací. Tímto se stává zprostředkovatelem 

informací mezi jednotlivými subjekty, které tvoří obec. Přispívá k záporné či pozitivní 

představě o obci pomocí tzv. ústní reklamy, nebo-li dobrozdáním. Velkými šiřiteli informací 

jsou také samotní představitelé obce. Mají úlohu stimulátorů rozhodnutí, vyjednávačů a 

koordinátorů různých akcí, kde je důležitá jejich role mluvčích a zastupitelů obce. [10] 

 

2.7 Materiální prostředí 
 

Je důležité rozlišovat materiální prostředí obce a celkový produkt obce. V celkovém 

produktu se oproti materiálnímu prostředí nachází navíc i nehmotné prvky tvořené kulturním, 
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sociálním, historickým a ekonomickým vědomím, zkušenostmi a vzděláním. Celkové 

materiální prostředí obce tvoří jednak příroda, ve které se obce nachází, ale také její celkové 

územní uspořádání, soubor budov a zařízení a jejich architektonické řešení, komunikace, 

parkoviště, zeleň apod. Pro návštěvníka a potenciálního investora je velmi důležitý první 

vizuální dojem. Tento prvotní pocit může hrát rozhodující vliv u jejich rozhodnutí například o 

opakování či prodloužení svého pobytu v obci nebo o umístění své investice na území obce. 

Materiální prostředí má dvě podoby, tedy periferní prostředí a základní prostředí. Tyto dvě 

prostředí se společně podílí na vytváření image produktu obce. [10] 

2.7.1 Základní prostředí 

Základní prostředí je součástí poskytované služby, avšak zákazník ho nemůže vlastnit 

ani si ho odnést. Jedná se o prostor, kde je služba poskytována včetně samotného vybavení. 

Základní prostředí má však natolik velký vliv, že ho můžeme považovat za součást dané 

služby. Zákazník se často rozhoduje o využití služby právě na základě prvního dojmu z tohoto 

prostředí. Základním prostředím mohou být například vnitřní prostory obecního úřadu nebo 

autobus městské hromadné dopravy. [8] 

2.7.2 Periferní prostředí 

Periferní prostředí dotváří celkový dojem, který navodilo základní prostředí. Stává se 

součástí koupě služby. Je to jeden z prvků zhmotnění nebo-li vizuální identifikace určité 

služby. Nemá vlastní hodnotu. Můžeme se setkat s mnoha materiálními prvky, které si 

zákazník po obdržení služby odnese s sebou. V praxi to jsou obvykle formuláře, mapy obce, 

typická jízdenka hromadné dopravy, vstupenka do divadla a nebo třeba parkovací lístek. [10] 

 

2.8 Procesy 
 

Každý produkt, především služba, kterou obec poskytuje, je dodávána určitým 

způsobem, tedy procesem. Tyto procesy poskytování služeb ovlivňuje neoddělitelnost služeb 

od zákazníka a také jejich zničitelnost. Procesy velice úzce souvisí s již zmíněným pvrkem 

marketingového mixu - distribucí. Cílem strategie procesů je docílení takového poskytování 

služeb, aby byli zákazníci spokojeni nejen z poskytnutí služby, ale i ze samotného způsobu, 

jakým služba probíhala. Jednotlivé procesy můžeme klasifikovat pomocí jejich míry kontaktu 
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se zákazníkem na vysoký, střední a nízký. Podle toho pak může obec vytvořit procesy pro 

jednotlivé typy situací. [11] 

Z hlediska obce rozdělujeme procesy hlavně podle míry kontaktu se zákazníkem. 

Podle míry kontaktu v jednotlivých skupinách procesů řeší vedení obce různě problémy, které 

jsou specifické pro různé úrovně. Největší pozornost je nutné věnovat procesům s vysokým 

kontaktem se zákazníkem. Obecně se tedy míra kontaktu se zákazníkem člení takto [3]: 

x vysoký kontakt se zákazníkem, 

x střední kontakt se zákazníkem, 

x nízký kontakt se zákazníkem. 

 

2.8.1 Diagram procesu poskytování služby 

Proces poskytování služeb lze zachytit pomocí diagramu, který nám vizuálně 

prezentuje jednotlivé činnosti procesu a jejich závislosti. Diagram nám také pomáhá k 

identifikaci kritických míst v systému, které vznikají v průběhu interakce zákazníka se 

službou, kde může nastat selhání zaměstnance nebo zařízení, pomocí kterého je služba 

poskytována. Jednotlivé kroky procesu uvedené v diagramu mohou být pro zákazníka 

viditelné, nebo neviditelné. Zákazník vidí vše, čeho se může osobně zúčastnit, kdežto v 

pozadí mohou probíhat pomocné úkony, které zabezpečují poskytnutí služby. 

Diagram obsahuje popis jednotlivých situací, které můžou při poskytování služeb 

nastat. Jsou zde uvedeny přepokládané časy trvání služby včetně kritického času každé její 

fáze. Dále jsou zde uvedeni například účastníci procesu a také viditelné i neviditelné prvky 

dané situace. Tyto diagramy slouží především pro určení optimální kapacity pro poskytování 

služeb a pro celkové zefektivnění samotného procesu služby. [4] 

 

2.9  Partnerství 
 

Partnerství je důležitým prvkem pro vytvoření harmonické obce. Management obce se 

neobejde bez spolupráce se subjetky, které se podílí na tvorbě produktu obce. Partnerství 

znamená účast soukromého a veřejného sektoru při řízení obce a jde také o budování sítí 

vztahů s různými subjekty, které tvoří a ovlivňují produkt obce. Někdy se hovoří také o 

marketingu vztahů, který zdůrazňuje nutnost budování trvalých vztahů nejen na trhu svých 
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spotřebitelů (občané, návštěvníci, podnikatelé), ale také s dalšími externími trhy. Mezi další 

trhy můžeme zařadit těchto pět trhů [3]: 

x trhy dodavatelů, 

x interní trhy, 

x trhy potenciálních pracovníků, 

x referenční trhy, 

x ovlivňovací trhy. 

 

Trhy dodavatelů - zde se jedná hlavně o vztahy samosprávy obce s jejími smluvními 

partnery, kteří poskytují některé funkce místo obce, nebo kteří ji dodávají nezbytné zboží a 

další služby. Na trhu dodavatelů panuje velká konkurence, takže má obec velký výběr 

potenciálních dodavatelů. Je nutné, aby si před výběrem obec stanovila určitá kritéria a váhu 

těchto jednotlivých kritérií. S dobrými dodavateli by měla obec udržovat dlouhodobé vztahy, 

které mohou vést k větší flexibilitě a ke snižování nákladů na obou stranách. [3] 

Interní trhy - tyto trhy jsou tvořeny především vlastními zaměstnanci obecní úřadu. 

Optimální chod úřadu je podmíněn vynikající spoluprací mezi zaměstnanci a mezi 

jednotlivými odděleními. Důležité je i seznámení a souhlas zaměstnanců s realizací vize obce 

a její strategií. [10] 

Trhy potenciálních pracovníků - tyto trhy jsou důležité pro organizace s vysokým 

kontaktem se zákazníky, tedy i pro místní samosprávu. Potenciální zaměstnanci obecního 

úřadu pocházejí především z obyvatelstva disponujícím středoškolským a vysokoškolským 

vzděláním. Hlavně pro větší obce je důležité provádět efektivní marketing organizace, aby 

zabezpečila svůj budoucí chod přísunem kvalifikované pracovní síly. Výhodou je vybudování 

partnerství s univerzitami a středními školami, kdy můžou tyto vzdělávací instituce 

poskytnout pomoc při řešení problémů obce například provedením marketingového výzkumu. 

[10] 

Referenční trhy - představují pro obec a její produkt prostředí pro vytváření dobré 

image obce například prostřednictvím ústní reklamy, kladných referencí. Tyto pozitivní 

ohlasy mohou poskytnout návštěvníci obce, její obyvatelé, podnikatelé, investoři, novináři 

nebo také samotní pracovníci obecního úřadu. Všechny zmíněné subjekty tak mohou působit 

na veřejné mínění a změnit tradiční představy o dané obci. [3] 
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Ovlivňovací trhy - mohou být pro obec stejně důležité jako klasický trh zákazníků. 

Ovlivňovatelé mohou způsobit přísun některých investic do obce, můžou ovlivnit zachování 

dopravních spojů, získat dotace na veřejné statky apod. Ovlivňovateli mohou být političtí 

činitelé, členové obou komor parlamentu zvolení za obce nebo příslušný region, vláda a 

pracovníci ministerstev, hejtmani a zaměstnanci krajských úřadů. Ovlivňovatelem se může 

stát i novinář, který pomocí svého článku přispěje k řešení určitého problému v obci. Média 

bývají často velmi významnými ovlivňovateli. Dalšími ovlivňovateli mohou být podnikatelé, 

jednotliví manažeři a majitelé podniků. [10] 

 

2.10  Marketingové prostředí obce 
 

Pro lepší aplikaci marketingového mixu je důležité poznat i marketingové prostředí 

obce. Obec je tvořena souborem subjektů, které působí na jeho území. Každý subjekt  

prostředí specificky ovlivňuje jednotlivé prvky marketingového mixu. Rozpoznání 

marketingového prostředí u obce je mnohem obtížnější, než kdybychom se ho snažili určit u 

firmy. Marketingové prostředí obce je určitý systém, který se skládá z dalších subsystémů, 

které se často navzájem prolínají. Pro určení marketingového prostředí u obce se nejlépe hodí 

členění na vnější a vnitřní prostředí. [10] 

2.10.1  Vnější prostředí 

Do vnějšího prostředí patří demografické prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-

kulturní prostředí, politicko-právní prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí. 

Demografické prostředí 

Do prvků tohoto prostředí patří především velikost populace (kraje, regiónu, státu), 

sociální struktura, věková struktura, vzdělanostní struktura, dále také ekonomická aktivita, 

mobilita občanů a další demografické aktivity. Pro obec je důležité nejen seznámení s 

jednotlivými skupinami zákazníků, ale také pochopit vývoj svého demografického prostředí. 

Jde hlavně o vzestup či pokles počtu obyvatel, tendence ve vývoji vzdělanostní i věkové 

struktury obyvatelstva a také jakékoliv změny ekonomické aktivity obyvatelstva. Zásadní je i 

pochopení příčin jednotlivých změn ve vývoji demografického prostředí. [3] 
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Ekonomické prostředí 

Toto prostředí je tvořeno v případě místní správy ekonomickým makroprostředím - 

tedy hospodářskou situací státu, dále ekonomickým mezzoprostředím - hospodářskou situací 

regionu a poté ekonomickým mikroprostředím - to je tvořeno hospodářskou situací dané obce. 

Ekonomické prostředí obce vytváří prostor pro veškeré podnikatelské aktivity a také má vliv 

na kupní sílu včetně nákupního chování a sociálního složení obyvatelstva. [5] 

Politicko-právní prostředí 

Politicko-právní prostředí v místní správě určuje chování a postoje jednotlivých 

představitelů obce. Rozsah pravomocí je zákonem vymezen a tím také možnost uplatnění 

konkrétní marketingové koncepce. Obec se aktivně podílí na spoluvytváření právního 

prostředí pomocí vyhlášek v rozsahu svých pravomocí stanovených zákonem. Využitím této 

výsady může obec případně omezit určitou podnikatelskou aktivitu a tímto chránit své občany 

před negativními dopady nějaké podnikatelské činnosti. [10] 

Sociálně-kulturní prostředí 

Sociálně-kulturní prostředí má velký vliv na celkové vnímání obce veřejností. Prvky 

tohoto prostředí jsou kultura, vzdělání, tradice obce (potažmo i regionu a národa), rodinné 

vztahy, zvyklosti, ale i změny v preferencí hodnot. Uvedené prvky mohou dlouhodobě 

určovat základní modely chování jednotlivců a společenských skupin. Vhodné využití tradic 

obce může vést ke zvýraznění image obce a také může sloužit jako prostředek k odlišení od 

jiných obcí. [11] 

Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí představuje pro mnohé typy podnikání základní potenciál. Mezi 

prvky tohoto prostředí patří velikost obce, umístění v regionu, klimatické podmínky, přírodní 

zdroje, dopravní infrastruktura, úroveň technické infrastruktury, příležitosti zapojení do 

mezinárodních aktivit, ekologické podmínky. Obec se snaží o ideální sladění zájmů podniků a 

zájmů obyvatel a návštěvníků v oblasti ekologie pomocí územního plánu a dalších nástrojů, 

které má k dispozici podle platných zákonů. [10] 

Technologické prostředí 

Technologické prostředí tvoří obecná úroveň vývoje vědy a techniky. Toto prostředí 

má největší vliv v oblasti využití vědy a techniky pro řízení obce, tedy například tvorba 

vnitřního i vnějšího informačního systému, využívání komunikačních technik při propagaci 

obce apod. [3] 
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2.10.2  Vnitřní prostředí 

Do vnitřního prostředí zahrnujeme všechny realizované marketingové prvky. Jedná se 

o produkt, cenu, komunikační mix, materiální prostředí, procesy, partnerství, lidé (členové 

samosprávy obce) a také zaměstnance obce. Z pohledu obce můžeme do vnitřního prostředí 

také zahrnout i výše uvedené demografické prostředí a ekonomické prostředí, které je 

reprezentováno hlavně obecním rozpočtem spolu se svými příjmy a výdaji. Tyto položky 

závisí na makropostředí obce, tedy na stávající politice státu, který určuje podmínky dotací ze 

státního rozpočtu a také výši mandatorních výdajů. Obec může částečně ovlivnit příjmy a 

výdaje zejména díky vhodnému marketingovému přístupu. [10] 
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3 Charakteristika obce Řeka 
 

3.1 Obecné informace 
 

Obec Řeka je malá horská vesnička, která je situována v malém údolí na severním 

okraji Moravskoslezských Beskyd v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. 

Samotné údolí je dlouhé zhruba 4 kilometry a veřejnou komunikací se dá do obce dostat 

pouze z jednoho směru přes průsmyk, který utváří hory Godula a Gutský vršek a po obou 

stranách průsmyku jsou kamenolomy. Mezi nejvyšší hory, které obklopují toto údolí, patří 

hora Ropice (1082 m.n.m.) a Javorový vrch (1032 m.n.m.). Rozloha obce činí 1348 ha, kde 

převážnou většinu tvoří lesní pozemky (73,5%), poté zemědělská půda (16,4%), ostatní 

plochy (9,3%) a zastavěná plocha tvoří pouze 0,8%. 

Obec měla k 31.12.2013 556 obyvatel, ale vzhledem k rekreační povaze obce se zde 

nachází v turistických obdobích mnohonásobně více lidí. Věková struktura obyvatelstva je 

zobrazena v tabulce 3.1. Počet rekreačních objektů značně převyšuje množství trvale 

obydlených domů. Obec Řeka je považována za turisticky atraktivní místo díky svému 

přírodnímu bohatství a mnoha možnostem pro volnočasové aktivity. 

Tabulka 3.1 Věková struktura obyvatelstva v obci Řeka k 31.12.2013 
 

Věková struktura obyvatelstva obce Řeka 

Počet obyvatel celkem 
Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-64 let 65 a více let 

556 92 379 85 
 

Zdroj: [14] 

Dnes je obec především významnou turistickou destinací. V obci jsou dva penzióny a 

dva hotely, přičemž jeden hotel provozuje v letních měsících koupaliště pro veřejnost. Dále je 

k dispozici pro návštěvníky obce několik restaurací a jedna pizzerie. Přímo do centra obce 

vedou tři turistické trasy s přístupem na okolní hřebeny Beskyd a nově byla vybudována i 

naučná stezka na horu Godula. V zimě je největším lákadlem skiareál na samém konci údolí, 

který patří k nejvýznamnějším lyžařským areálům v rámci Moravskoslezských Beskyd. 
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Skiareál nabízí dvě sjezdovky. Jedna sjezdovka je dlouhá 380 metrů a druhá sjezdovka je se 

svými 1300 metry nejdelší v celých Moravskoslezských Beskydech. 

Na obrázku 3.1 je vyobrazen znak obce Řeka, který je nejdůležitějším symbolem 

obce. Tento symbol je používán při všech prezentacích obce a slouží také jako logo na 

internetových a facebookových stránkách. 

 

                                         

 
Obrázek 3.1 Znak obce Řeka  
Zdroj: [12] 

 
3.2 Historie obce 

 

Oficiálním datem vzniku obce Řeka je rok 1644. Obec vznikla vydělením z obcí 

Smilovice a Guty. Ze začátku se obec jmenovala Řeka smilovská, neboť převážná část dnešní 

obce patřila právě pod správu obce Smilovice. První zmínky o osídlení tohoto území můžeme 

nalézt v záznamech obce Guty z roku 1305 a také v záznamech obce Smilovice z roku 1448. 

Zákledem pro vznik obce bylo osm stavení, které koupili lidé od piastovské kněžny Alžběty 

Lukrécie a někteří z nich byli osvobozeni od roboty.  

Později se v obci usazovalo stále více drobných chalupníků a docházelo ke shlukování 

rozlehlých pastvin. Velkou úlohu pro rozšiřování obce měla i tradice pastevectví, která 

dorazila z Valašska a vedla k budování salaší na území obce. Základní obživou obyvatel bylo 

tedy zemědělství a především pastevectví.  V roce 1756 si Těšínská komora uvědomila, že s 

nastávajícím rozvojem průmyslu by mohla získat mnoho peněz prodejem dřeva a došlo k 

výraznému zalesňování horských pastvin, což vedlo i k několika potyčkám pastevců s knížecí 
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mocí. Později mohli nalézt pastevci práci v kamenolomech, ve kterých se dodnes těží vzácný 

godulský pískovec.  

V roce 1872 byla postavena první dřevěná evangelická škola a učitelé byli evangeličtí 

kazatelé. Poté byla v roce 1879 postavená nová zděná škola, která se v roce 1885 stala 

veřejnou a byla prosazena výuka v polském jazyce. V roce 1974 byla výuka ukončena v 

důsledku úbytku polských žáků. Dnes je bývalá budova školy sídlem obecního úřadu. V roce 

1930 byl v obci postaven podnikatelem Walterem Hoyerem luxusní hotel a o dva roky později 

i bazén pro návštěvníky hotelu. V poválečných letech v obci probíhala výstavba podnikových 

rekreačních objektů pro zaměstnance Třineckých železáren a drátovny Bohumín. Poloha obce 

v pohoří Beskydy umožnila v roce 1965 výstavbu lyžařského vleku tělovýchovnou jednotou 

Slávie Havířov a v roce 1979 byla postavena turistická základna Okresního domu pionýrů a 

mládeže z Karviné. [13] 

Zajímavostí obce je její částečná izolovanost od okolí, která vedla k zachování 

evangelické víry u většiny občanů, neboť částečná odlehlost obce zabránila násilné 

rekatolizaci protestantů, jako k tomu docházelo v jiných obcích v okolí. I přes mnoho věřících 

občanů se obec dočkala vlastní evangelické kaple a hřbitova až v roce 1844. 

 

3.3 Občanská vybavenost 
 

V rámci občanské vybavenosti jsou podrobněji popsány důležité prvky pro život v 

obci, jako je budova obecního úřadu, vzdělávací instituce a také spolky, které působí na 

území obce. 

3.3.1 Budova obecního úřadu 

Budova bývalé školy je nyní sídlem obecního úřadu a je také centrem kulturního a 

společenského života obce. Kromě prostor vyhrazených pro administrativní zázemí obce je 

zde nově zrekonstruovaný společenský sál, ve kterém probíhají  různé kulturní akce a může si 

jej pronajmout i veřejnost. 

 V budově obecního úřadu se nachází malá knihovna, ve které si lze půjčit knihy v 

českém i polském jazyce a je zde také možnost bezplatného přístupu na internet. U vchodu do 

obecního úřadu je umístěn multimediální infokiosek, kde mohou získat návštěvníci veškeré 

informace o obci a také o možnostech využití volného času v okolí. V budově úřadu je 

vyčleněn prostor pro scházení evangelické mládeže, která pořádá různá setkání pro mladé lidi 
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z obce a okolí. V suterénu obecního úřadu má svou ordinaci i praktický lékař, který vzhledem 

k velikosti obce ordinuje pouze ve vybraných dnech. Okolní prostranství obecního úřadu 

slouží pro pořádání společenských akcí, jako je například Májová veselice. 

3.3.2 Vzdělávací instituce 

Z hlediska vzdělávacích institucí je v obci Řeka k dispozici pouze mateřská škola, 

která prošla nedávno rekonstrukcí. Mateřská škola spadá pod správu mateřské a základní 

školy ve Smilovicích a její provoz je částečně dotován obcí Řeka. Děti navštěvující první 

stupeň základní školy musí dojíždět do sousedních Smilovic a žáci druhého stupně mají 

nejbližší možnost vzdělání až v 8 kilometrů vzdáleném Hnojníku. 

3.3.3 Spolky 

Mezi nejvýznamnější spolek v obci patří sdružení dobrovolných hasičů SDH Řeka, 

který se podílí na ochraně občanů především likvidací požárů a pomocí při živelných 

pohromách. Svou činností i částečně vypomáhá i v sousední obci Smilovice. SDH Řeka je 

důležitou součástí kulturního života obce. Pravidelně jsou pořádány hasičské soutěže a 

hasičský ples. SDH Řeka je financován z obecního rozpočtu a nějaký čas i z příspěvků 

sousední obce Smilovice. V obci částečně působí i myslivecký spolek, který je ale hlavně 

aktivní v sousedních Smilovicích a vzhledem k početné polské komunitě je nutné zmínit i 

činnost polského spolku PZKO (v překladu Polský kulturně-osvětový svaz), který pořádá 

především kulturní akce pro polské občany žijící na českém území. 

 

3.4 Marketingové prostředí obce 
 

3.4.1 Vnitřní prostředí 

Základním prvkem vnitřního prostředí obce jsou zastupitelé a jimi zvolený starosta. 

Obec Řeka má celkem 9 zastupitelů, z nichž se volí starosta a místostarosta. Ze zvolených 

zastupitelů se dále vybírají členové pro jednotlivé komise, jako například stavební komise či 

finanční výbor. Starosta zastupuje obec před veřejností a stojí v čele obecního úřadu. Hlavní 

úlohou zastupitelů je hlavně tvorba obecního rozpočtu, stanovování výše všech poplatků, 

rozhodování o podpoře různých projektů, investic a podobně. Zastupitelstvo v čele se 

starostou je také v obci Řeka hlavním tvůrcem marketingové strategie a má velký vliv na 

celkovou image obce. Obecní úřad zaměstnává jednoho pracovníka pro potřeby administrace 
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a poskytování služeb pro občany v úředních hodinách. Neméně významní jsou samotní 

občané, kteří utvářejí obec a tvoří podstatu její existence. 

Na úroveň vnitřního prostředí obce má významný vliv již zmiňovaný obecní rozpočet. 

Ten je tvořen především státem určeným příspěvkem na chod obce a částečně ho může obec 

vylepšit příjmy z pronájmu společenského sálu, dále také pronájmem obecní restaurace, 

poplatků za parkoviště, či případně z využití svých nemovitostí pro reklamní plochy a jiných 

poplatků stanovených obcí, které jim zákon umožňuje. Na druhou stranu musí obec vynaložit 

výdaje na správu komunikací, údržbu cest v zimních měsících, údržbu vodohospodářských 

staveb a obecně údržbu všech nemovitostí a statků, kterými obec disponuje. Další významnou 

položkou jsou dotace na autobusovou dopravu, vzdělávání, dobrovolný hasičský sbor, 

kulturní akce a podobně. Plánovaný rozpočet pro rok 2015 je ve výši 7 750 000 Kč a 

předpokládá se jeho vyrovnaný stav, tedy příjmy se budou rovnat výdajům. 

Na tvorbě vnitřního prostředí má svůj podíl i činnost všech podnikatelů a firem na 

území obce. V obci Řeka jde především o již zmiňované poskytovatele volnočasových, 

stravovacích a rekreačních možností a služeb, které utvářejí celkový dojem z obce a jsou 

charakteristické pro tento typ horských vesnic. 

3.4.2 Vnější prostředí 

Vnějším prostředím lze charakterizovat vliv blízkého okolí, který přímo působí na 

chod obce a významným dílem ovlivňuje její podobu ve všech ohledech. Určujícím prvkem je 

především celková situace, ve které se nachází kraj, případně okres, do kterého obec spadá. 

Demografické prostředí 

Pro popis demografického prostředí obce je stěžejní statistika obyvatelstva pro 

Moravskoslezský kraj. Tento kraj obývalo ke konci roku 2013 celkem 1 221 832 obyvatel. 

Moravskoslezský kraj je 3. nejpočetnější kraj v České republice a se svou hustotou zalidnění 

225 obyvatel na km2 je druhý nejhustěji osídlený krajem hned po Praze. Celkem se v kraji 

nachází 300 obcí a dle statistik bydlí 62 % lidí v městech s počtem nad 20 000 obyvatel. Z 

počtu 1 221 832 obyvatel v kraji bylo 624 680 žen a 597 152 mužů. Průměrný věk obyvatel je 

41,5 let, kde muži mají průměrný věk 39,9 let a ženy 43 let. Věkovou struktru obyvatelstva 

můžeme vidět v tabulce 3.2. [14] 
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Tabulka 3.2 Věková struktura obyvatelstva v Moravskoslezském kraji k 31.12.2013 
 

Věková struktura obyvatelstva 

Počet obyvatel celkem 
Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-64 let 65 a více let 

1 221 832 178 789 835 577 207 466 

 

Zdroj: [14] 
 

Přirozený přírůstek obyvatelstva Moravskoslezského kraje má negativní hodnotu, 

ubylo tedy 1681 obyvatel a jedná se o dlouhodobý trend v rámci tohoto kraje. Příčinou je 

nižší porodnost oproti úmrtnosti a také došlo k migraci obyvatel mezi kraji, přičemž se z kraje 

odstěhovalo 7 506 obyvatel a přistěhovalo se pouze 4 417 obyvatel. Tuto migraci obyvatel do 

jiných krajů způsobily především strukturální změny v těžebním průmyslu, které vedly k 

vysoké nezaměstnanosti v kraji a proto se lidé stěhují za prací do jiných částí republiky. [14] 

Ekonomické prostředí 

Základní hodnotou, která má vliv na ekonomické prostředí, je nezaměstnanost v kraji. 

Nezaměstnanost byla v roce 2014 9,85 %, což řadí Moravskoslezský kraj na druhé místo v 

republice hned po Ústeckém kraji. Tato vysoká nezaměstnanost je způsobena především 

útlumem těžebního průmyslu v Ostravsko-karvinské úhelné pánvi. Rapidní snižování těžby 

uhlí v kraji má za následek rozsáhlejší strukturální změny v těžkém průmyslu, kdy mnoho lidí 

pracovalo celá léta v uhelných dolech či železárnách a když došlo na jejich propouštění, tak 

jen stěží našli uplatnění v jiných oborech. 

Velmi důležitá je i ekonomická situace v okrese, neboť obec Řeka je svým umístěním 

v Beskydech z hlediska dopravního spojení znevýhodněna oproti jiným obcím, které mají 

lepší dopravní spojení do větších měst. Největšími zaměstnavateli v okrese Frýdek-Místek 

jsou automobilka Hyundai a Třinecké železárny, které patří i k nejvýznamnějším 

zaměstnavatelům obyvatel obce Řeka. Další velké uplatnění můžou najít občané v Českém 

Těšíně (okres Karviná), kde má velkou tradici tiskárenský průmysl. Vzhledem k vysoké 

nezaměstnanosti v kraji jsou někteří občané Řeky nuceni dojíždět i do 50 km vzdálené 

Ostravy, neboť se jim v přímém okolí nepodařilo nalézt práci. 
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Politicko-právní prostředí 

Toto prostředí je určeno především obecně platnými zákony, regulacemi a nařízeními, 

které vydává vláda a mají zásadní vliv na jednotlivé kraje a obce. Zvěřejňování těchto 

právních předpisů probíhá pomocí krajských věstníků, které jsou vyhotoveny podle 

jednotného vzoru. Tento věstník je vymezen zákonem o krajích a je k dispozici v tištěné 

podobě. Má podobnou formu jako právní předpisy v obecných sbírkách zákonů. Svůj věstník 

musí mít i každá obec, kde jsou zveřejňovány veškeré obecně závazné vyhlášky i nařízení. 

Na obec má značný vliv i politická situace v kraji a přímo v obci. Jednotlivé politické 

strany a sdružení mají rozdílné pohledy na vedení těchto institucí. Existuje také mnoho 

nátlakových skupin (lobbisté), kteří chtějí prosadit v krajích a obcích svůj zájem či zájem 

zastupované organizace.  

Sociálně-kulturní prostředí 

Moravskoslezský kraj patří mezi významné kulturní oblasti díky propojení třech 

národů - tedy Čechů, Poláků a Slováků. Vzájemná interakce těchto národů vedla ke vzniku 

unikátní kultury a umožnila také vývoj specifického nářečí v některých částech kraje. Jedno z 

nářečí je hojně používáno i na území obce Řeka a hovorově se označuje jako „po naszymu". 

Toto nářečí výchází především z češtiny a polštiny, některé výrazy pocházejí z němčiny a 

slovenčtiny. V celém okolí i v obci samotné je patrný významný vliv polské kultury, neboť je 

zde stále celkem početná polská menšina. Národnostní různorodost se v tomto regionu 

projevila vznikem vlastních tradic, zvyků a způsobů chování, které dodávají tomuto území 

jedinečný charakter. 

Pro obyvatelé je v kraji dostatek možností pro kulturní vyžití, kde jsou částečně jejich 

potřeby uspokojovány i v těch nejmenších vesničkách, které pořádají tradiční kulturní akce, 

nicméně širší nabídku kulturních akcí naleznou občané především ve větších městech. 

Nejblížší město pro obec Řeka je Třinec, který je znám především jako město hudební tvorby 

a je zde k dispozici například i divadelní scéna. Jen o trochu dál vzdálený Český Těšín je 

centrem pronikání česko-polské kultury a zde si občané mohou vybrat z velké nabídky 

českých i polských kulturních akcí. Velké hudební festivaly a kulturní představení jsou 

doménou větších měst, jako jsou Frýdek-Místek a Ostrava. 

V rámci vzájemného sbližování a kuturní osvěty uzavřela obec Řeka i partnerství s 

několika obcemi v zahraničí. Na Slovensku je to Stará Bystrica, Nová Bystrica a s obcí Rabča 

spolupracuje obec Řeka v oblasti dobrovolného hasičství. V Polsku má obec uzavřené 
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partnerství s obcí Jaworze. Kromě uvedených partnerství je obec Řeka členem Sdružení obcí 

povodí Stonávky, které vytváří mikroregión několika sousedících obcí. Cílem tohoto sdružení 

je vzájemná spolupráce v oblasti cestovního ruchu a vydává časopis Stonávka, který je 

důležitým zdrojem informací pro občany v tomto mikroregiónu. 

Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí je jedním z nejdůležitějších pro obec Řeka. Celá obec se s rozlohou 

1348 ha rozprostírá v horském prostředí a je (kromě vstupního průsmyku) obklopena horami 

ve výškovém rozmení 700 - 1082 m.n.m. Celá obec je také součástí chráněnné krajinné 

oblasti CHKO Beskydy a nově je v zadní částí údolí od prosince 2013 i zřízena přírodní 

rezervace Ropice, která obsahuje unikátní komplex původních lesů a vzácné geomorfologické 

jevy vytvořené skalní lavinou okolo roku 500 našeho letopočtu. [15] 

 Horský ráz krajiny umožnil rozvoj turistiky a rekreačních zařízení, které tvoří 

důležitou součást obživy místních obyvatel. Vhodné klimatické podmínky také umožňují 

provozování zimních sportů v zadní části údolí, kde se sníh drží déle díky vyšší nadmořské 

výšce. Celým údolím protéka horský potok Ropičanka a některé z jeho pramenů umožňují 

obci plně zásobovat všechny své občany pitnou vodou včetně sousední vesnice Smilovice. V 

letních měsících však někdy dochází k chvilkovým nedostatkům vody a je nutné vodu čerpat i 

z dalších pramenů, které nejsou napojeny na vodovodní systém obce. 

I přes čistě horský ráz obce se zde projevuje negativní vliv průmyslové činnosti v 

Moravskoslezském kraji. V zimních měsících je občas i zde přítomen smog v ovzduší 

především v níže položených částech obce. Největší podíl na tomto znečištění mají Třinecké 

železárny, ostravské průmyslové podniky a také průmyslové oblasti v nedalekém Polsku, 

které prozatím nemusí splňovat emisní limity jako české průmyslové podniky. 

Technologické prostředí 

Úroveň technologické prostředí byla v minulosti v obci značně omezena svou horší 

přístupností k okolí. V dnešní době se však situace významně zlepšila, nicméně některá 

omezení platí i dodnes. Většina domů a chat je připojená do elektrické sítě. Domy v nižších 

částech obce, které jsou situovány v centrální části údolí, jsou napojeny na obecní vodovod. 

Odlehlejší či výše položené obydlí mají vodu většinou z vlastních zdrojů. Plyn je však 

zaveden jen do nejvyznamnějších částí obce, odlehlejší části nemají plyn k dispozici. 

Dopravní infrastruktura v obci je na relativně dobré úrovni, nicméně hlavní příjezdová cesta v 

oblasti průsmyku je ve velmi špatném stavu a často je i znečištěná od nákladních aut, které 
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vozí kameny z lomu. V zimních měsících také nastává problém s údržbou při vydatnějších 

sněhových srážkách. Nejbližší vlaková zastávka je v 8 km vzdálené obci Střítež a nejbližší 

dálniční sjezd je na území obce Hnojník, který je vzdálen 12 km. V současné době se buduje 

dálnice vedoucí na Slovensko, kde nejbližší dálniční sjezd bude asi 9 km daleko. 

Telekomunikace a připojení k internetu jsou dnes nedílnou součástí naší civilizace. Na 

území obce je k dispozici signál od všech mobilních operátorů a je zde i zavedena pevná 

linka, která je ovšem stále méně často využivána. Připojení na internet je zde poskytováno 

především na bázi mikrovlnového signálu a je dostupný ve všech částech obce. Nicméně 

odlehlost obce od větších měst zatím neumožňuje zavedení vysokorychlostního internetového 

připojení. V obci jsou však k dispozici dvě volné wi-fi zóny pro bezdrátové internetové 

připojení pro návštěvníky obce. 
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4 Metodika shromažďování dat 
 

4.1 Přípravná fáze 
 

Před samotným shromažďováním dat bylo nutné provést přípravu všech částí 

výzkumu. Součástí této přípravy je stanovení cíle, vytvoření plánu výzkumu, předvýzkumu a 

také časového harmonogramu výzkumu. 

4.1.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjištění aktuálních postojů a názorů občanů na dosavadní 

realizaci jednotlivých prvků marketingového mixu obce Řeka. Získaná data umožnily 

především analýzu současného stavu, avšak byly také výchozím podkladem pro realizaci 

návrhů a doporučení na zefektivnění marketingovému mixu obce. Výzkum současně ukázal 

úroveň kvality poskytovaných služeb v obci a následně umožnil tyto služby ještě dále zlepšit, 

případně rozšířit podle zájmu občanů. 

4.1.2 Plán výzkumu 

Základem výzkumu bylo získávání primárních dat za pomocí písemného dotazování. 

Dotazník obsahuje 20 otázek. V dotazníku byly použity uzavřené otázky, baterie otázek, 

alternativní otázky a také selektivní otázky, kde mohli repondenti vybrat více vhodných 

odpovědí. V některých selektivních otázkách bylo respondentovi umožněno dopsat vlastní 

odpověď v případě, že v nabízených odpovědích nenašel vhodnou volbu. Pokud byl uveden v 

otevřené otázce stejný názor více než dvakrát, tak poté byla ve výsledcích vytvořena pro tuto 

odpověď další varianta. Dopsané odpovědi, které byli uvedeny v rámci otázky pouze jednou 

či dvakrát, jsou zahrnuty pod variantou „ostatní“ či „jiné“. Mezi identifikační otázky patří 

pohlaví, věk, vzdělání, sociální status a také uvedení části obce, do které respondent spadá, 

neboť v některých částech obce je například rozdílná úroveň vybudované infrastruktury. [6] 

Vzhledem k povaze otázek, které jsou často vázány na práci zastupitelstva, byl 

dotazník určen pro občany obce Řeka starší 18 let, tedy pro občany disponující volebním 

právem. Z dostupných statistik je v obci celkem 464 občanů ve věku 15 a více let. Odhadem 

lze tedy říci, že základní soubor pro výzkum má zhruba 430 občanů.  

Pro výběrový soubor byla stanovená minimální kvóta čítající 100 respondentů, aby 

bylo dosaženo věrohodnějších výsledků výzkumu. Tento výběrový soubor byl dále upřesněn 
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minimálním kvótním výběrem z jednotlivých částí obce, kterého bylo nutné dosáhnout, aby 

byly zastoupeny všechny části obce Řeka. Minimální počty byli vhodným úsudkem 

stanoveny, aby reprezentovali rozmístění obyvatel v jednotlivých částech obce, které byly 

rozděleny podle spádovosti území autobusových zastávek. Pro platnost výzkumu byl stanoven 

minimální počet respondentů pro část obce hotel Řeka na 30 respondentů, Řeka restaurace na 

20 respondentů, Řeka pila na 15 respondentů a Řeka konečná také na 15 respondentů. 

Respondenti byli vybírání vhodným úsudkem tak, aby nejen splnili kritérium 

minimálního počtu v jednotlivých částech obce, ale aby i rozložení na základě pohlaví bylo 

podobné základnímu souboru.  

4.1.3 Časový harmonogram výzkumu 

Následující tabulka (tabulka 4.1) nastiňuje časový sled jednotlivých činností přípravné 

a realizační fáze marketingového výzkumu.  

 

Tabulka 4.1 Časový harmonogram jednotlivých činností výzkumu 
 

Harmonogram  činností 

Činnosti 
2014 2015 

Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 
Definice problému x x x         

Tvorba dotazníků       x x     

Předvýzkum         x     

Sběr dat         x x   

Zpracování dat           x x 

Analýza dat             x 

Vyhodnocení dat             x 

Návrhy a doporučení             x 
 
 

4.1.4 Předvýzkum 

Předvýzkum byl realizován pro vytvoření kvalitního dotazníku. Při tvoření dotazníku 

bylo osloveno několik osob z obce Řeka, kteří se podíleli na vytvoření okruhu otázek a také 

na určení některých variant odpovědí u jednotlivých otázek. Nabídka předpřipravených 
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odpovědí u alternativních a selektivních otázek byla také konzultována se starostou obce, 

který doplnil další možné varianty, především u společenských akcí a nedostatků obce. Po 

vytvoření dotazníku bylo osloveno několik blízkých osob z obce Řeka, aby dotazník cvičně 

vyplnili a zdělili své postřehy a názory, podle kterých byl dotazník následně upraven. Byly 

upraveny především varianty možných odpovědí. 

 

4.2 Realizační fáze 
 

4.2.1 Sběr dat 

Data byla sbírána na přelomu měsíce února a března 2015. Respondentům byli 

rozdávány dotazníky po domech na základě vhodného úsudku, aby bylo dosaženo kvalitního 

výzkumu splněním stanovených kvótních požadavků. Celkem bylo rozdáno 177 dotazníků a 

vráceno bylo 103 dotazníků. Návratnost dotazníků tedy činí 58,2 %. Respondentům bylo 

sděleno, aby dotazník vyplnili a odevzdali do dvou týdnů na určená sběrná místa. Jako sběrné 

místo byla určena poštovní schránka od obecního úřadu, který se nachází přesně ve středu 

obce a druhým místem byla schránka, umístěna při vstupu do jediné samoobsluhy v obci. 

Tento samoobslužný obchod se nachází z kraje obce a naprostá většina občanů kolem něj 

projíždí nebo ho přímo navštěvují, proto byl tento obchod vhodným místem pro odevzdávání 

vyplněných dotazníků. 

Data z vyplněných dotazníků byla překódována a vepsaná do datové matice v 

programu Microsoft Excel a poté byla veškerá data převedena do programu IBM SPSS, ve 

kterém následně probíhaly analýzy. V programu IBM SPSS byly také vytvořeny všechny 

kontingenční tabulky, které byly následně upraveny v Excelu pro lepší přehlednost. 

Jako významý problém se projevil termín odevzdávání dotazníků, kdy respondenti 

často nedodrželi stanovený termín. Proto byla schránka v obchodě ponechána po dobu 4 

týdnů, neboť i v posledním týdnu se ve schránce objevovali nové vyplněné dotazníky. 

4.2.2 Charakteristika výběrového souboru 

Z celého výběrového souboru 103 respondentů se výzkumu zúčastnilo 53,4 % žen a 

46,6 % mužů. Výsledky lze vidět na obrázku 4.1. V obci Řeka je dle dostupných statistik 48,9 

% mužů a 51,1 % žen. Výsledný poměr ve výzkumu měl malou odchylku, která je dána 

obecně větší ochotou žen vyplňovat dotazníky než v případě mužů. 
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Obrázek 4.1 Rozdělení respondentů podle pohlaví 
 
 

Věkové rozložení je relativně rovnoměrné (viz obrázek 4.2). Nejvíce je zastoupena 

věková kategorie  26 - 35 let s 24,5% podílem a nejméně je zastoupena věková kategorie ve 

věku 36 - 45 let, která má podíl pouze 11,7 %. 

 

 
 
Obrázek 4.2 Rozdělení respondentů podle věku 
 
 

Na obrázku 4.3 lze vidět rozdělení respondentů z hlediska nejvyššího dosaženého 

vzdělání. Největším podílem 41,7 % je zastoupeno středoškolské vzdělání s maturitou a druhý 

největší podíl 30,1 % má středoškolské vzdělání bez maturity. Nejmenší podíl má vyšší 

odborné vzdělání (3,9 %) a základní (6,9%). 
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Obrázek 4.3 Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání 
 

Další identifikační otázkou bylo určení svého sociálního statusu. Nejvíce respondentů 

je zaměstnáno, celkově tedy 41,7 % a hned následují lidé pobírající důchod s 28,2 %. 

Studentů bylo pouze 11,7 % a jen 2,9 % respondentů bylo na mateřské dovolené. Výsledky 

jsou zobrazeny na obrázku 4.4. 

 
 
Obrázek 4.4 Rozdělení respondentů podle sociálního statutu 
 

Posledním identifikačním rozdělením je náležitost do určité části obce. Největší 

zastoupení má část při zastávce Hotel Řeka s podílem 32 % a nejmenší podíl má část Řeka 

pila s podílem 19.4 % (viz obrázek 4.5). Všechny výše stanovené kvótní limity (kapitola 

4.1.2) pro jednotlivé části obce se podařilo naplnit. 
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Obrázek 4.5 Rozdělení respondentů podle odpovídající části obce 
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5 Analýza marketingového mixu obce 
 

5.1 Analýza současného marketingového mixu obce 
 

V této kapitole je popsán aktuální stav marketingového mixu obce Řeka z hlediska 

využívaných nástrojů v jednotlivých prvcích bez ohledu na výsledky výzkumu. V kapitole 5.2 

jsou poté uvedeny výsledky výzkumu, který ověřil účinnost jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu na základně názorů občanů. 

5.1.1 Produkt 

Základní nabídkou produktu obce Řeka je poskytování veřejných služeb, které jsou 

vymezeny zákonem č. 128/2000 o obcích. Do těchto služeb můžeme zahrnout veškeré úřední 

služby jako např. poskytováni výpisu z trestního rejstříku, úřední ověření podpisu, vyřizování 

stavebních povolení a další administrativní úkony. Další součástí produktu je správa obecního 

majetku a údržba veřejných prostor (zeleň, veřejné osvětlení, obecní komunikace, obecní 

vodovod, atd.) včetně zaopatření veřejných služeb, jako je veřejné osvětlení či aktivní ochrana 

občanů. 

Do produktu obce patří také pronájem obecních prostor a nemovitostí občanům a 

firmám. Obec nabízí k pronájmu společenský sál v obecním úřadu pro konání různých akcí. 

Obec má také ve vlastnictví budovu, kterou pronajímá jako restauraci s ubytovací možností. 

Své prostory poskytuje obec i pro knihovnu, praktického lékaře a také pro scházení mladých 

křesťanů v obci. Vedle obecního úřadu se rovněž nachází malé dětské hřiště, které je pod 

správou obce. 

Nedílnou součástí proktu obce Řeka je i pořádání kulturně-společenských akcí jako je 

např. Májová veselice, která se těší velké účasti lidí nejen z obce ale i z okolí. Svými 

příspěvky obec podporuje sdružení dobrovolných hasičů, které se na kulturních akcích podílí 

pořádáním hasičského plesu a hasičských soutěží. Dále obec organizuje dětský den a také 

umožňuje pořádání mysliveckého plesu. 

Součástí produktu obce Řeka je také podpora turistiky a rekreace. Obec podporovala 

výstavbu naučné stezky na horu Godula a v obci jsou umístněny informační cedule s mapami 

a popisem obce. Na přední části obecního úřadu je multimediální informační kiosek pro 

občany a návštěvníky, obec také nabízí dvě bezplatné wifi zóny pro připojení na internet. 

Součástí turistického rozvoje je údržba dvou parkovišť pro návštěvníky obce. 
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5.1.2 Cena 

Tento prvek v je v obci značně omezen kvůli převažující povaze veřejných služeb, 

které jsou poskytované zdarma. Mezi ceny, které určuje obec, patří poplatky za psy (50 kč za 

prvního psa, 500 kč za každého dalšího), stočné za vodu, poplatek za svoz odpadu (480 kč 

ročně za poplatníka) a daň z nemovitosti. Návštěvníci obce jsou na některých parkovištích 

povinni zaplatit parkovné (40 kč za den, 20 kč za půl dne) a poskytovatelé rekreačních služeb 

musí za své klienty platit rekreační poplatek (10 kč za každý den pobytu). Ceny za 

poskytování úředních služeb jsou stanoveny zákonem a obec jejich výši nemůže ovlivnit. Daň 

za nemovitost v je v obci ponechána na státem stanovené minimální výši. 

5.1.3 Distribuce 

Obec Řeka je mírně odlehlá od okolí a leží v uzavřeném údolí s pouze jedním 

možným vjezdem v malém průsmyku. Dopravní spojení s okolními obcemi je zabezpečeno 

autobusovou dopravou. Autobusové linky vedou do Hnojníka, Střítěže, Českého Těšína a 

Třince, přičemž většina spojů navazuje na vlakové spoje ve Stříteži. Autobusová doprava je 

dotována z rozpočtu obce a spoje jezdí během dne téměř každou hodinu. Nejdůležitější 

objekty v obci jsou podél cest navigovány pomocí informačních cedulí a v každé části obce 

jsou na veřejných prostranstvích informační mapy. Obecní úřad je umístěn přesně uprostřed 

údolí a disponuje bezplatným parkovištěm.  

5.1.4 Marketingová komunikace 

Základem marketingové komunikace obce jsou veřejná zasedání zastupitelstva, 

kterých se mohou zúčastnit i občané. Usnesení z jednání zastupitelstva se vystavují na úřední 

vývěsce, kde jsou oznámeny další veřejná zasedání a musí zde být umístěny všechny povinně 

zveřejňované informace stanovené zákonem. Důležitým zdrojem pro komunikaci s občany je 

časopis Stonávka, který je vydáván v rámci mikroregiónu Stonávka, kde má každá obec 

vyhrazený prostor pro oznámení a informace občanům. Obec Řeka má také vlastní 

internetové stránky, na kterých lze získat základní údaje o obci včetně nabídky všech služeb, 

které obec poskytuje. Obec má i své facebookové stránky, které slouží především k 

informování o nadcházejících akcích. Pro občany obce je k dispozici sms info kanál, přes 

který občanům chodí nejdůležitější informace a také varování v případě ohrožení jejich 

bezpečnosti, například při povodních a požárech. Ze zákona je obec povinna disponovat 

místním rozhlasem, který je důležitý pro varování občanů před blížícím se nebezpečím. Tento 

rozhlas byl na začátku roku 2015 kompletně zrenovován. 
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Jako nástroj marketingové komunikace obce jsou využívány plakátovací plochy v obci 

Řeka a také plochy v okolních obcích, kde jsou prezentovány obecní akce a jiné události 

týkající se obce Řeka. K šíření povědomí o obci přispívají i partnerství s jinými obcemi v 

zahraničí, která obec v minulosti uzavřela. K propagaci obce pomáhá i účast dobrovolných 

hasičů na různých soutěžích a také pořádání hasičských soutěží či soutěže Forest Man, která 

je součástí Májové veselice. Všechny společenské akce pořádané na území obce zvyšují její 

atraktivitu pro návštěvníky.  

5.1.5 Lidé 

Základem tohoto prvku marketingového mixu jsou zastupitelé obce a její pracovníci. 

Informace o zastupitelstvu lze nalézt v kapitole 3.4.1 Vnitřní prostředí. Mimo již zmíněné 

procovníky a zastupitele obec spolupracuje s pracovním úřadem v Třinci a najímá na práci v 

obci pomocnou sílu, která se týká především údržby veřejných prostranství. U zastupitelstva a 

administrativního pracovníka obce je kladen důraz na profesionální přístup a vstřícnost ve 

vztahu se všemi občany a návštěvníky. Hlavním zástupcem obce Řeka je starosta, který se 

aktivně zúčastňuje všech společenských akcí pořádaných obcí. 

5.1.6 Materiální prostředí 

Hlavním prvkem materiálního prostředí je budova obecního úřadu, která prošla v roce 

2014 velkou rekonstrukcí. Budova působí v rámci možností dostatečně reprezentativně, 

přičemž patří v obci k jedním z historicky nejvýznamnějších a její okolí je dobře udržované. 

Interiér je nově zrekonstruovaný a poskytuje dobré zázemí pro vedení obce a pro pořádání 

kulturních akcí. 

Celkovou atmosféru prostředí pozitivně ovlivňuje přírodní bohatství, které se nachází 

v obci. Nejvýraznějším prvkem je silueta obklopujících hor včetně zachovaného přírodního 

prostředí. 

5.1.7 Procesy 

Hlavními procesy v obci je poskytování úředních služeb obecního úřadu. 

Administrativní zázemí je dobře vybavené a obsluhující pracovník má dostatečné odborné 

znalosti k vykonávání potřebných úkonů. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu, lze si však 

domluvit schůzku se starostou či jinými pracovníky obce i v ostatních dnech během 

pracovního týdne. Vzhledem k velikosti obce zde nehrozí ani dlouhé čekání na odbavení 

úředníkem a úřední hodiny jsou také dostatečně široké. Činnost úřádu práce a dalších 
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významných institucí je poskytována v 15 km vzdáleném Třinci a nejbližší pošta je v 3 

kilometry vzdálené obci Smilovice.  

5.1.8 Partnerství 

Veškerá uzavřená partnerství jsou uvedena v kapitole 3.4.2 Vnější prostředí v odstavci 

Sociálně-kulturní prostředí. Tyto partnerství slouží k propagaci obce, vzájemnému sbližování 

a umožňují čerpání dotací v rámci Evropské unie.  

V rámci mikroregiónu Stonávka spolupracují obce v tomto sdružení na společné 

koncepci rozvoje cestovního ruchu. Tato spolupráce se projevuje budováním jednotného 

informačního systému v obcích pomocí informačních cedulí s mapami a multimediálních 

informačních kiosků. Sdružení obcí mikroregiónu Stonávka vydává také časopis Stonávka, 

který informuje občany o dění v jednotlivých obcích. 

 

5.2 Analýza výsledků výzkumu 
 

Analýza výsledků výzkumu je rozdělena do několika částí. Nejdříve je řešena celková 

spokojenost občanů, poté následuje vnímání atraktivity obce. Další částí je problematika 

oblastí, kterým by se mělo zastupitelstvo nejvíce věnovat a v následující části je hodnocení 

největších nedostatků v obci. Poté již následuje analýza jednotlivých prvků marketingového 

mixu obce dle jejich obsahové příslušnosti. 

5.2.1 Celková spokojenost občanů 

Občané obce měli zhodnotit svoji celkovou spokojenost s životem v obci na škále od 

1 do 5, kde 1 znamená velmi spokojen a 5 znamená velmi nespokojen. Celkový průměr jejich 

spokojenosti dosáhl hodnoty 1,88.  Lze tedy říci, že jsou občané s životem v obci spokojeni. 

U třídění druhého stupně z hlediska věků respondentů můžeme vidět, že nejspokojenější jsou 

mladí lidé, kdežto střední generace dosáhla průměru přesahující hodnotu 2,0. Nejstarší 

generace se pohybuje okolo celkového průměru, jak je možno vidět na obrázku 5.1. 

Třídění z hlediska pohlaví je téměř shodné, kde ženy dosáhly průměru 1,87 a muži 

měli průměr 1,90. Nejspokojenější části v obci je Řeka konečná, která je nejodlehlejší, ale 

naopak zde mohou lidé nalézt největší klid a také největší interakci s přírodou. 
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Obrázek 5.1  Hodnocení celkové spokojenosti s životem v obci podle věků respondentů 
 

Z hlediska sociálního statusu jsou nejspokojenější studenti s průměrnou hodnotou 

1,58, což odpovídá i již zmíněné vyšší spokojenosti mladých lidí. Naopak nejméně spokojeni 

jsou nezaměstnaní lidé s hodnotou průměr 2,00, kteří v obci a ani v okolí nejspíš nenalezli 

pracovní uplatnění, což zvyšuje jejich nespokojenost. 

5.2.2 Vnímání atraktivity obce 

Respondenti byli vyzvání, aby uvedli jejich vnímání atraktivity obce z hlediska více 

faktorů. Své hodnocení měli uvést ná škále od 1 do 5, kde 1 znamená vysoká atraktivita a 5 

žádná atraktivita. Respondenti mohli zvolit i hodnotu 0 - nevím a o tuto hodnotu byl celkový 

průměr následně očištěn. Na obrázku 5.2 lze vidět průměry jednotlivých faktorů z pohledu 

občanů obce. 

Z výsledků vidíme, že nadprůměrně hodnotí občané přírodní krásy obce (průměr 

1,83). Přírodní krásy dosáhly nejlepšího průměru u respondentů ve věku 46 - 55 let (1,68) a v 

rámci částí obce, bylo nejlepší hodnocení u respondentů z části Řeka restaurace (1,57). Na 

pomezí mezi průměrnou a nadprůměrnou aktraktivitou jsou podmínky pro spokojený život 

obyvatel. Jako přůměrně atraktivní vidí občané možnosti turistického vyžití, intenzitu 

autobusových spojů a také dopravní infrastrukturu. 
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Obrázek 5.2  Hodnocení atraktivity obce z pohledu více faktorů 
 

I přes rekreační charakter obce a velký turistický potenciál uvedli občané atraktivitu z 

pohledu podnikatelských aktivit jako podprůměrnou a nabídka pracovních příležitostí, 

která se částečně odvíjí právě od podnikatelských aktivit, dopadla nejhůře ze všech 

hodnocených faktorů. Nabídku pracovních příležitostí pochopitelně hodnotili nejhůře 

nezaměstnaní lidé (průměr 4,67). Atraktivita z hlediska kulturního vyžití je s hodnotou 

průměru 3,44 na pomezí mezi průměrnou a podprůměrnou atraktivitou, přičemž u žen byl 

průměr horší (3,55) než u mužů (3,33). Atraktivitu obce z pohledu historických a kulturních 

památek hodnotí občané jako podprůměrnou s celkovým průměrem 3,97. Zde bylo dosaženo 

nejhoršího průměru u vysokoškolsky vzdělaných lidí (průměr 4,22). 

5.2.3 Zaměření pozornosti zastupitelstva z pohledu občanů 

Ve výzkumu se mohli občané vyjádřit, kterým oblastem by měli zastupitelé obce 

věnovat největší pozornost. Z nabízených možností měli respondenti vybrat 3 nejdůležitější 

oblasti. Na obrázku 5.3 lze vidět relativní četnosti těchto oblastí seřazených od 

nejdůležitějších po nejméně důležité z pohledu respondentů. 

Mezi nejdůležitější oblasti z pohledu občanů patří vzhled a čistota obce, kterou 

uvedlo celkem 59,2 % respondentů. Tuto oblast uvedlo konkrétně 64,6 % můžů a jen 54,5 % 

žen, přičemž nejvíce tuto možnost uváděli občané z části Řeka restaurace (66,7 %) a Řeka 

Pila (65 %). 
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Obrázek 5.3  Relativní četnosti oblastí, kterým by mělo zastupitelstvo věnovat pozornost 
 

Další významnou oblastí pro zastupitelstvo by mělo být životní prostředí (45,6 %) a 

bezpečnost občanů (43,7 %). Životní prostředí uváděli nejčastěji občané vě věku 56 - 65 let 

(63,2 %) a ve věku 66 a více let (66,7 %), přičemž tuto možnost volilo 72 % důchodců a 

nejméně podnikatelé (22,2 %). Bezpečnost občanů uváděli spíše ženy (49,1 %) oproti mužům 

(37,5 %). 

Mezi další relativně významné oblasti, které respondenti určili, patří oblast 

turistického rozvoje (32 %), možnosti sportovního vyžití (30,1 %) a správa majetku obce 

(22,3%). Mezi nejméně důležité oblasti, kterými by se mělo zastupitelstvo zabývat, skončila 

oblast podnikání (7,8 %), zdravotnictví (6,8 %) a vzdělání, které uvedlo jen pouhých 4,9 % 

respondentů.  

5.2.4 Největší nedostatky v obci 

Respondenti měli ve výzkumu mimo jiné možnost uvést největší nedostatky v obci. 

Kromě nabízených možností mohli vepsat i svou vlastní odpověď, aby mohli otevřeně 

vyjádřit, s čím nejsou spokojeni. Respondenti měli z nabídky vybrat maximálně dva 

nejdůležitější problémy. Relativní četnosti všech uvedených nedostatků lze vidět na obrázku 

5.4. Kromě předpřipravených variant odpovědí byl graf doplněn o častěji uváděný nedostatek, 

kterým byla chybějící kanalizace v obci. V kategorii „ostatní“ jsou zahrnuty nedostatky, které 

byli uvedeny pouze jednou, či maximálně dvakrát, jako například chybějící chodník, zničená 
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cesta v oblasti lomů, rychle jezdící auta v obci, nepořádek kolem kontejnerů, údržba cest v 

zimě či omezení způsobená činností CHKO Beskydy.  

 
 

Obrázek 5.4  Relativní četnosti největších nedostatků v obci Řeka 
 

Jako největší nedostatek v obci se projevila nečistota a hluk z lomů s relativní 

četností 48,5 %. Tento problém uváděli všechny věkové kategorie v četnosti okolo 50 %, 

jenom starší generace s 66 a více lety ho uvedla pouze v 33,3 %.  Frekvence četnosti 

problémů s lomem rozděleného podle věku respondentů je zobrazen na obrázku 5.5.  

 
 

Obrázek 5.5  Relativní četnosti nečistoty a hluku z lomu pole věku respondentů 
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Je to dáno tím, že starší generace již tolik nejezdí autem a nejvíce znečištěná je právě 

vozovka od bahna z nákladních aut. Bahno na cestě však nešpiní jen auta, ale hrozí také 

nebezpečí smyku a nehody, přičemž občané již výše vyzdvihli bezpečnost na třetí místo v 

otázce, kde měli vybrat nejdůležitější oblasti zájmů pro zastupitelstvo. Tento problém častěji 

uváděly ženy (54,5 %) oproti mužům (41,7 %). 

Poté následuje znečištění ovzduší topením tuhými palivy a spalováním listí s 

četností 40,8%, které se projevuje především v podzimních a zimních měsících. Nevýhoda 

obce Řeka je v tomto případě umístění v údolí, neboť pokud někdo zatopí odpadem nebo pálí 

listí, tak tento dým není schopen překonat okolní hory a táhne se celým údolím, proto je tento 

problém tak často uváděn. Tento problém uváděli nejčastěji občané v prostředních částech 

obce, jako je Řeka restaurace (58,3 %) a Řeka pila (65 %). V zadní části Řeky konečné se 

tento problém tolik nevyskytuje díky vyšší nadmořské výšce a znečištění způsobené topením 

klesá spíše směrem dolů do údolí. Zde ho uvedlo pouze 23,1 % respondentů. 

Jako třetí nedostatek v pořadí se projevilo špatné dopravní spojení s četností 30,1 %. 

Tento problém nejčastěji uváděli mladí lidé ve věku od 18 do 25 let (64,7 %) a ze všech 

studentů ho uvedlo celkem 58,3 % respondentů, protože studenti jsou odkázáni na 

autobusovou dopravu a například mezi 17 a 19 hodinou nejede do Řeky žádný spoj. 

Dalším problémem obce byl občany uveden nedostatek vody v letních měsících s 

četností 29,1 %, který nejčastěji uváděli občané ve věku 66 a více let, kdy tento nedostatek 

uvedlo 40 % z nich. Tento problém postihuje nejen občany používající obecní vodovod, ale 

také domácnosti, kde disponují vlastní studnou. Proto se tento problém uváděl ve všech 

částech obcech, i když je v části Řeka konečná obecní vodovod jen velmi mámo využíván. 

Dále uvedlo 13,6 % občanů jako problém hluk způsobený turismem a jen 3,9 % občanů 

uvedlo jako nedostatek chybějící kanalizaci. Položka ostatní obsahuje výše zmíněné méně 

časté varianty dopsané respondenty a dosáhla četnosti 10,7 %. 

5.2.5 Produkt 

V oblasti produktu obce se ve výzkumu zjišťovalo zabezpečení služeb v lokalitě 

respondenta, poté možnosti sportovního vyžití v obci, pořádání společenských akcí, rozvoj 

turistiky a rozsah poskytovaných úředních služeb. 
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Zabezpečení základních služeb  

Respondenti měli v jedné z baterií otázek ohodnotit zabezpečení služeb v jejich 

lokalitách na škále od 1 do 5, obdobně jako ve škole. V následujícím obrázku 5.6 lze vidět 

výsledné průměry jejich hodnocení služeb. 

 
 
Obrázek 5.6  Zabezpečení služeb v lokalitách občanů 
 

Dodávka elektřiny dopadla s průměrným hodnocením 1,42 nejlíp. Obdobně dobré 

hodnocení má svoz odpodu s průměrem 1,70 a dodávka plynu s hodnotou 1,84. Avšak v 

části obce konečná byl u dodávky plynu průměr 4,20, neboť zde je plyn zaveden pouze z malé 

části. Většina domů v této části obce je mimo dosah plynofikace. 

 Dodávka vody měla průměrnou známku 2,28 s nejlepším výsledkem v části konečné, 

kde mají občané povětšinou vlastní zdroj vody, takže nedostatek vody v létě se zde objeví 

později, než na obecním vodovodu. 

 Telekomunikace (hodnota 2,42), veřejné osvětlení (2,45) a údržba veřejných 

prostranství (2,53) měli podobnou hodnotu průměru, avšak u veřejného osvětlení se objevila 

odchylka u části obce Řeka pila, kde průměr dosáhl horší hodnoty 3,20. Tento negativní 

výsledky je způsoben nejspíše nedostatečným počtem lamp veřejného osvětlení. 

 Nejhorší průměr měl stav dopravních komunikací s hodnotou 2,96. V částech Řeka 

hotel, restaurace a pila se pohybovala hodnota okolo 3,10 a na konečné byla hodnota 2,58, 

neboť zde byly cesty nedávno opravovány. V ostatních částech se nachází spoustu menších 

údolí, kde již dlouho k opravám komunikace nedošlo. 
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Kromě hodnocení služeb ve své lokalitě mohli v jedné otázce respondenti ohodnotit 

rozsah úředních služeb poskytovaných obecním úřadem. Na této škále byla průměrná 

hodnota 1,97. Nejhorší průměr na této škále byl u podnikatelů (2,33) a u nezaměstnaných 

(2,00), kteří nejspíš očekávali ještě větší rozsah úředních služeb, naopak nejlepšího průměru 

bylo dosaženo u matek na mateřské dovolené (1,67) a u důchodců (1,73). 

Možnosti sportovního vyžití 

Respondenti měli ve výzkumu uvést, kterých možností sportovních aktivit v obci 

doposud využili a které naopak postrádali. Občané mohli vybrat více možností a také mohli 

dopsat další variantu, pokud jim nabídka nestačila. Na obrázku 5.7 jsou zobrazeny četnosti 

jednotlivých aktivit, které občané využili. 

 

 
 

Obrázek 5.7  Sportovní aktivity, které občané využili 
 

Nejčastěji občané využili možnost pěší turistiky. Tato možnost dosáhla vysoké 

relativní četnosti - 89,3 %. Pěší turistiku hojně využilo téměř celé věkové spektrum, kde 

nejméně tuto možnost uváděli lidé ve věku od 36 do 45 let. Další 3 významné sportovní 

aktivity jsou plavání (61,2 %), cykloturistika (53,4 %) a lyžování (51,5 %).  

Lyžování je doménou mladší a střední generace v obci, kdežto plavání uvedly i hojně 

osoby ve věku 56 - 65 let (52,6 %) a 66 a více let (46,7 %). Cykloturistitku nejvíce využívali 

lidé ve věku 36 - 45 let (75 %). Lyžování bylo nejvíce využito v části  obce Řeka konečná 
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(84,6 %), protože se zde nachází lyžařské vleky. Tenis a volejbal měli shodně relativní 

četnost 6,8 % a ostatní aktivity 3,9 %, kde lidé pouze jednou či dvakrát uvedli například 

kolečkové brusle, běžky, bandminton nebo skialpinismus. 

Na dalším obrázku 5.8 je možno vidět sportovní možnosti, které občané postrádají. 

 
 
Obrázek 5.8  Sportovní aktivity, které občané postrádají 
 

Respondenti nejvíce postrádali víceúčelové hřiště, které uvedlo 40,8 % z nich. Tuto 

možnost volili především muži (50 %) oproti ženám (32,7 %). Nejčastěji toto hřiště uváděli 

občané z části Řeka restaurace (54,2 %).  

Druhou nejpostrádanější možností byly speciální stezky pro kola s relativní četností 

38,8 %. Tuto volbu nejčastěji vybírali lidé ve věku 18 - 25 let (58,8 %) a z hlediska vzdělání 

tuto možnost uvedli nejvíce vysokoškolsky vzdělaní lidé (44,4 %).  

Relativně vysokou četnost zaznamenala i tělocvična (35 %), která je však k dispozici 

ve vedlejší obci Smilovice a v obci Řeka by se její výstavba nejspíše nevyplatila. Necelá 

čtvrtina respondentů (20,4 %) uvedla, že jim schází hřiště na fotbal. Ve variantě, kterou 

mohli doplnit sami respondenti, byli nejčastěji uvedeny zimní běžkařské stopy (6,8 %) a ve 

variantě ostatní jsou obsaženy např. bowling, dětské hřiště, případně více značených tras. 

Celkově 12,6% občanů nepostrádá žádnou sportovní možnost. 

Společenské akce 

Na obrázku 5.9 jsou zobrazeny akce, kterých se v uplynulém roce občané zúčastnili. 

Největší návštěvnost měla Májová veselice (relativní četnost 69,9 %), neboť tato akce je v 

obci nejvíce propagována a programově je velice bohatá. Na Májové veselici byli zástupci 



 52 

všech věkových kategorií, nejvíce bylo občanů ve věku 56 - 66 let (84,2 %) a nejméně bylo 

občanů ve věku 26 - 35 let (57,1 %). Druhou nejnavštěvovanější akcí byl dětský den (37,9 

%), na kterou nejvíce zavítaly lidé ve věku 36 - 45 let (66,7 %) a samozřejmě všichni 

respondenti na mateřské dovolené. Významný podíl na společenských akcích měly i hasičské 

soutěže s relativní četností 27,2 %, kterých se zůčastnili hlavně lidé ve věku 36 - 45 let (41,7 

%) a ve věku 66 a více let (40 %). 

 

 
 
Obrázek 5.9  Společenské akce, kterých se občané zúčastnili 
 

Hasičský ples (16,5 %) a myslivecký ples (9,7 %) je spíše doménou lidí, kteří jsou 

spojeni s danou komunitou, proto nedosahují takové návštěvnosti a celých 17,5 % lidí se v 

loňském roce nezúčastnilo žádné společenské akce pořádané v obci Řeka. 

Respondenti mohli následně uvést, které společenské akce by uvítali (maximálně 3 

akce). Na obrázku 5.10 lze vidět výsledky této otázky. Nejvíce byly uváděny besedy a 

přednášky (51,5 %). Tuto možnost nejvíce preferovali občané ve věku 66 a více let (66,7 %), 

lidé se základním (71,4 %) a vyšším odborným vzděláním (75 %). 

Sportovní akce by uvítalo 41,7 % respondentů a výstavy 27,2 % respondentů. Celých 

18.4 % občanů ve výzkumu uvedlo, že by již další akce nechtěli. V možností ostatní (4,9 %) 

byli akce, které respondenti uvedli pouze jednou, jako např. letní kino, kurzy pro seniory, 

turistický spolek a výtvarný kroužek. 
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Obrázek 5.10  Společenské akce, kterých by občané uvítali 

 

Rozvoj turistiky 

Občané mohli ve výzkumu vyjádřit svůj postoj na rozvoj turistiky a rekreace. S 

rozvojem turistiky a rekreace souhlasilo 57,3 %. Variantu „spíše ano“ zvolilo celkově 26,2 % 

respondentů. Naproti tomu jasné „ne“ uvedlo pouze 6,8 % lidí a „spíše ne“ 9,7 % lidí ve 

výzkumu. Nejvíce souhlasili lidé ve věku 66 a více let (93,3 %), dále vysokoškolsky vzdělaní 

lidé (77,8 %) a také všichni podnikatelé, kteří se zúčastnili výzkumu. Naopak proti byli 

nejvíce lidé ve věku 26 - 35 let a většinou šlo o respondenty z části obce Hotel Řeka (18,2 %). 

Výsledky lze vidět na následujícím obrázku 5.11. 

 
 
Obrázek 5.11  Názor občanů na rozvoj turistiky a rekreace 
 

Respondenti dále mohli uvést, na jaké oblasti by se měla obec zaměřit, pokud by se 

rozhodla rozvíjet turistiku a rekreaci. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku 5.12. Respondenti 

mohli zvolit maximálně 3 varianty. Nejvíce respondenti uváděli budování cyklostezek a 
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značených tras (57,3 %), budování nových turistických tras (49,5 %) a podporu 

rozšiřování ski-areálu (45,6 %). Pro budování cyklostezek byli především občané ve věku 

36 - 45 let (66,7 %) a 66 a více let (66,7 %), a nejčastěji tuto možnost uváděli občané na 

mateřské dovolené (100 %) a podnikatelé (88,9 %), kterým by příliv návštěvníků mohl zvýšit 

zisky, pokud podnikají v oblasti rekreace a turismu. Podporu rozšíření lyžařského areálu 

vyjadřili nejvíce občané části Řeka konečná (76,9 %), neboť většina tohoto areálu je v jejich 

blízkosti. Naopak nejméně jsou pro rozvoj lyžování ve spodní části obce Hotel Řeka (25 %). 

Celkem 23,3 % respondentů uvedlo, že by obec měla v rámci rozvoje turistiky a rekreace 

budovat běžkařské stopy a také podporovat podnikatele v oblasti turismu. 

 

 
 
Obrázek 5.12 Oblasti, kterým by se měla obec věnovat při rozvoji turistiky a rekreace 
 

5.2.6 Ceny 

Respondenti se mohli vyjádřit i k výši jednotlivých poplatků, které může obec 

ovlivnit. K dispozici měli škálu, kde mohli vybrat ze čtyř možností - nízký, přiměřený, 

vysoký a nemohu posoudit (od této hodnoty je výsledek očištěn). Nejlépe dopadl poplatek za 

psy s průměrem 1,88, lze tedy říci, že ho respondenti považují za přiměřený, případně nízký. 

 Rekreační poplatek měl průměr rovných 2,00 a parkovné 2,04, lze je tedy označit 

za přiměřené. Tyto dva poplatky se moc netýkají přímo občanů, ale spíše návštěvníků a v 

případě rekreačních poplatků hlavně podnikatelů, kteří měli u této položky průměr 2,00, tedy 

přiměřený poplatek. Tyto poplatky jsou však příjmem do obecního rozpočtu a proto je názor 
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občanů i zde důležitý. Daň za nemovitost a stočné za vodu se jeví občanům také jako spíše 

přiměřené poplatky.  

Na pomezí mezi přiměřeným a vysokým poplatkem se pohybuje poplatek za odpad s 

průměrnou hodnotou 2,31. Nejvyššího průměru bylo dosaženo u nezaměstnaných občanů 

(2,71), pro které jsou pochopitelně veškeré výdaje tíživé a jako vysoký se zdál poplatek za 

odpad také podnikatelům (2,63). Výsledky lze vidět na následujícím obrázku 5.13. 

 

 
 
Obrázek 5.13 Průměry hodnocení výše jednotlivých poplatků 
 

5.2.7 Distribuce 

Prvku distribuce se již týkaly otázky v baterii vztahující se k vnímání atraktivity obce. 

Šlo konkrétně o hodnocení úrovně dopravní infrastruktury a intenzity autobusových 

spojů, jejichž výsledky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Vnímaní atraktivity obce. 

Na obrázku 5.14 můžeme vidět průměry hodnocení intenzity autobusových spojů 

rozdělených dle věku respondentů. Nejhoršího průměru bylo dosaženo u občanů ve věku 36 - 

45 let (3,36), u kterých tento prvek hodnotili negativně nejspíš lidé, kteří do práce dojíždějí 

autobusem. Druhého nejhorší průměr byl u mladých lidí ve věku 18 - 25 let (3,29), kteří jsou 

také odkázáni na autobusovou dopravu při cestě do školy. 
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Obrázek 5.14 Průměry hodnocení intenzity autobusových spojů podle věku 

respondentů. 

Dopravní infrastrukturu hodnotili nejhůře lidé s vysokoškolským vzděláním (3,50) 

a druhý nejhorší průměr byl u lidí se základním vzděláním (3,40). Nejlépe hodnotili dopravní 

infrastrukuru občané s vyšším odborným vzděláním (2,67). Rozdělení jednotlivých průměrů 

hodnocení dopravní infrastruktury z hlediska dosaženého vzdělání respondentů je zobrazeno 

na následujícím obrázku 5.15. 

 

 
Obrázek 5.15 Průměry hodnocení dopravní infrastruktury podle vzdělání respondentů. 
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5.2.8 Marketingová komunikace 

Výzkum se zabýval také marketingovou komunikací obce. Na škále od 1 do 5 

hodnotili respondenti komunikaci zastupitelstva s občany průměrnou hodnotou 2,51. 

Nejlépe hodnotí komunikaci zastupitelstva starší lidé ve věku 56 - 65 let (2,16) a ve věku 66 a 

více let (2,21). Nejmladší respondenti ve věku 18 - 26 (2,81) a střední generace ve věku 46 - 

55 let (2,84) hodnotí tuto komunikaci nejhůř, nejspíše kvůli větší znalosti nových 

komunikačních kanálů a nemusí být se všemi možnostmi komunikace spokojeni. 

Ve výzkumu měli respondenti uvést nejčastější zdroje informací o dění v obci a měli 

vybrat maximálně tři jejich nejčastější zdroje. Na obrázku 5.16 je možno vidět nejčastější 

zdroje informací seřazených podle relativních četností. Nejčastějším zdrojem je pro občany 

časopis Stonávka (66 %), neboť ten je distribuován do všech domácností v obci. Tento 

časopis uvedlo dokonce 86,7 % občanů ve věku 66 a více let, avšak nejmladší respondenti ve 

věku 18 - 25 let ho uvedli jen v 47,1 % případů.  

Jako druhý nejčastější zdroj uváděli respondenti informace od známých (53,4 %). 

Tuto možnost především označili mladí lidé ve věku 18 - 25 let (94,1 %). Třetí 

nejfrekventovanější byl sms info kanál (35,9 %), který nejčastěji používali ženy (45,5 %) 

oproti mužům (25 %). Internetové stránky obce uvedlo jako jeden ze zdrojů 25,2 % 

respondentů a veřejná zasedání zastupitelstva uvedlo 23,3 % respondentů. Facebookové 

stránky neuvedl jako jeden ze zdrojů žádný respondent. 

 

 
 
Obrázek 5.16  Nejčastější zdroje informací o dění v obci z pohledu občanů 
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5.2.9 Lidé 

Tohoto prvku marketingového mixu se týkala otázka zaměřená na odbornost 

zaměstnanců obce a zastupitelstva. Jednalo se o škálu hodnocení od 1 do 5. Celkový průměr 

tohoto hodnocení byl 3,01. Nejhoršího průměru zde bylo dosaženo u lidí ve věku 18 - 25 let 

(3,31). U starší generace ve věku 56 - 65 let dosáhl průměr hodnoty 2,57 a u nejstarších 

občanů ve věku 66 a více let byl průměr 2,83. Lze tedy říci, že starší generace jsou 

spokojenější s odborností, kdežto nejmladší občané dnes očekávají větší odbornost u 

zaměstnanců a zastupitelstva. Z pohledu jednotlivých částí obce měla výrazně nejhorší 

průměr část Hotel Řeka (3,69). 

Respondenti také mohli na stejné škále vyjádřit svou celkovou spokojenost s práci 

zastupitelstva v posledním volebním období, které skončilo několik měsíců před 

realizovaným výzkumem. Celkový průměr hodnocení práce zastupitelstva je 2,26. Jednotlivé 

průměry hodnocení podle věkového rozložení respondentů lze vidět na obrázku 5.17. 

Nejhorší průměr hodnocení měli zastupitelé u lidí vě věku 46 - 55 let (2,67). Zde měla opět 

nejhorší hodnocení část obce Řeka Hotel (3,07). Mladá generace ve věku 18 - 25 také 

hodnotila práci zastupitelů v rámci celku spíše horším průměrem 2,50. Nejlepší průměr byl u 

občanů ve věku 36 - 45 let (1,91) a lepších průměrů bylo opět dosaženo u nejstarších 

generací, které jsou v hodnocení odbornosti i odvedené práce přívětivější. V rámci generací se 

v tomto prvku marketingového mixu projevuje větší nespokojenost u mladých lidí. 

 

 
 
Obrázek 5.17 Spokojenost respondentů s práci zastupitelstva 
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5.2.10  Materiální prostředí 

Materiálního prostředí se částečně týkala i otázka v rámci hodnocení atraktivity - 

přírodní krásy, neboť celé okolí obce dotváří dojem z tohoto prostředí. Hodnocení této 

otázky je v kapitole 5.2.2 Vnímání atraktivity obce. 

Vzhled a prostředí obecního úřadu mohli respondenti ohodnotit na škále od 1 do 5. 

Celkový průměr u tohoto hodnocení dosáhl výše 2,01, tedy spíše pozitivní výsledek. Lepší 

hodnocení vzhledu a prostředí uváděli opět starší lidé ve věku 55 - 65 let (1,63) a 66 a více let 

(1,53). Hodnocení vzhledu a prostředí obecního úřadu podle věků respondentů je uvedeno na 

obrázku 5.18.  

 

 
 
Obrázek 5.18 Hodnocení vzhledu a prostředí obecního úřadu podle věku respondentů 
 

5.2.11  Procesy 

V rámci výzkumu se procesů týkala otázka, kde měli respondenti ohodnotit na škále 

od 1 do 5 přístup a chování zaměstnanců a zastupitelstva. Výsledný průměr této otázky je 

2,09. Nejlépe hodnotili jejich chování podnikatelé (1,50), kteří na úřadě jednají nejčastěji. 

Nejhůře pak přístup a chování zaměstnanců a zastupitelstva hodnotili nezaměstnaní (2,43) a 

studenti (2,33). Všechny průměry hodnocení podle sociálních statusů lze vidět na 

následujícím obrázku 5.19. 
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Obrázek 5.19 Hodnocení přístupu a chování zaměstnanců a zastupitelstva z hlediska 

statusu respondentů 

 

Občané měli ohodnotit rozsah úředních hodin na škále od 1 do 5 obdobně jako ve 

škole. Tato otázka dosáhla celkového průměru 1,88, tedy velmi dobré hodnocení. Starší 

občané byli obecně více spokojeni, ale mladší generace měla průměry vyšší, jak lze vidět na 

obrázku 5.20. 

 
 
 
Obrázek 5.20 Hodnocení přístupu a chování zaměstnanců a zastupitelstva 
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5.2.12  Partnerství 

Respondenti se mohli vyjádřit i k prospěšnosti jednotlivých sdružení a partnerství, 

které obec uzavřela. Mezi nabízenými odpověďmi na ohodnocení prospěšnosti si měli vybrat 

z možností „ano“, „spíše ano“, „spíše ne“, „ne“ a v případě nedostatku informací možnost 

„nevím“. 

Mikroregión Stonávka 

Prospěšnost členství v tomto sdružení jasně ocenilo 36,9% respondentů. Nejlépe bylo 

hodnoceno lidmi ve věku 46 - 55 let (47,4 %). Možnost „spíše ano“ zvolilo celkem 44,7 %. 

Naopak prospěšnost tohoto sdružení razantně odmítlo 4,9 % lidí a 10,7 % nedokázalo 

odpovědět. Mikroregión Stonávka obdržel velmi dobré hodnocení, neboť přímé výsledky 

spolupráce obcí jsou vidět v rozvoji cestovního ruchu a také publikováním časopisu Stonávka. 

Výsledky lze vidět na obrázku 5.21. 

 
 
Obrázek 5.21 Hodnocení prospěšnosti mikroregiónu Stonávka 
 
 
Partnerství s obcí Stará Bystrica 

Partnerství s obcí Stará Bystrica označilo jako propěšné 18,4 % občanů a jako spíše 

prospěšné 46,6 %.  Ohodnotit prospěšnost nedokázalo 22,3 % respondentů. Občané tedy 

hodnotí toto partnerství spíše pozitivně, neboť se o něm mohou dozvědět z informačních 

tabulí v obci. Výsledky jsou v následujícím grafu (obrázek 5.22). 
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Obrázek 5.22 Hodnocení prospěšnosti partnerství s obcí Stará Bystrica 
 
 
Partnerství s obcí Nová Bystrica 

Partnerství s touto obcí kladně hodnotilo 14,6 % lidí a k pozitivnímu hodnocení 

prospěšnosti se přiklánělo 38,8 % lidí. Celkem 7,8 % respondentů nevidí v tomto partnerství 

žádnou prospěšnost a 31,1 % ji nedokázalo vůbec posoudit. Výsledky jsou zde oproti Staré 

Bystrici horší, protože na informačních tabulích v obci se již o tomto partnerství nedozvíme. 

Výsledky jsou shrnuty na obrázku 5.23. 

 

 
 
Obrázek 5.23 Hodnocení prospěšnosti partnerství s obcí Nová Bystrica 
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Partnerství s obcí Rabča 

Partnerství s touto obcí je občanům ještě méně známo a můžou se o něm dozvědět 

například jen z akcí pořádaných hasiči, protože spolupráce probíhá právě jen v této oblasti. 

Celkově nedokázalo toto partnerství ohodnotit 52,4 % respondentů.  Přínos tohoto 

partnerství vidělo 7,8 % občanů a stejné množství se domnívalo, že je toto partnerství 

neprospěšné. Výsledky jsou na následujícím obrázku 5.24. 

 
 
Obrázek 5.24 Hodnocení prospěšnosti partnerství s obcí Rabča 
 
Partnerství s obcí Jaworze 

Respondenti toto partnerství v 8,7 % případů hodnotí jako prospěšné a v 22,3 % 

případů jako spíše prospěšné. Jako neprospěšné jej označilo 7,8 % občanů. Celkem 49,5 % 

respondentů nedokázalo toto partnerství ohodnotit, protože je toto partnerství v obci velmi 

málo propagováno. Názor občanů na prospěšnost tohoto partnerství lze vidět na obrázku 5.25. 
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Obrázek 5.25 Hodnocení prospěšnosti partnerství s obcí Jaworze 
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6 Návrhy a doporučení 
 

V této kapitole jsou uvedeny konkrétní návrhy a doporučení na zefektivnění 

marketingového mixu obce Řeka. Návrhy a opatření jsou rozdělený do podkapitol podle 

náležitosti k jednotlivým prvkům marketingového mixu. 

 

6.1 Produkt 
 

Marketingový výzkum byl z velké části věnovaný právě produktu. Z výsledků byli 

některé postoje občanů jasně patrné a na jejich základě jsou zde uvedeny návrhy na zlepšení 

některých částí produktu. 

6.1.1 Zajištění základních služeb 

 
Dopravní komunikace 

Výzkum ukázal, že občané vnímají jako velký problém stav dopravních komunikací. 

Obecní zastupitelstvo by mělo zkontrolovat stav silnic, které spadají pod správu obce a mělo 

by vynaložit prostředky aspoň na opravu těch nejhorších příjezdových cest. Zajisté mělo na 

hodnocení dopravní komunikace vliv i špatná příjezdová cesta do obce, která je znečištěná a 

poškozena zejména od nákladních aut, které vozí kamení z lomů. Tato cesta však nespadá pod 

správu obce, ale pod okresní správu silnic Frýdek-Místek. Obec tedy může jen vyvíjet úsilí a 

nátlak na správce cesty, aby co nejdříve provedli opravu. Případně může vedení obce 

zjistit aspoň termín, na kdy je plánována oprava a sdělit jej občanům, což povede aspoň 

částečně k uspokojení občanů. 

 Problém znečištění cesty, který ve výzkumu uvedlo nejvíce občanů, však oprava cesty 

nevyřeší. Zde je nutné zavést systémové změny ve fungování v jednotlivých lomech. 

Zlepšení situace by pomohlo zavedení čistících stanic v lomech, kde by každé nákladní 

auto projelo přes vodní lázeň a následně by bylo ještě ostříkáno vysokotlakým čističem 

tak, aby na autě již nezůstalo žádné bahno. Pro tyto účely by se mohlo najmout i pracovní 

sílu ve spolupráci s pracovním úřadem v Třinci a získat i pro tuto činnost nějaké dotace od 

státu či Evropské unie. Ve výzkumu vyšlo najevo, že nabídka pracovních míst v obci je velmi 

slabá a toto opatření by mohlo tento negativní stav lehce napravit. Dá se očekávat, že majitelé 

lomů nebudou chtít investovat do výstavby této čistící stanice žádné peníze, proto by měla 
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obec vyvinout co největší možný nátlak a v krajním případě i využít možností sankcí za 

znečištění hlavní silnice, případně předat problém dále vyšším úředním orgánům, neboť 

dochází k ohrožení bezpečnosti občanů. 

Veřejné osvětlení 

Těsně po ukončení výzkumu došlo v obci k výměně starých pouličních lamp za nové 

led lampy, které svítí silněji a jsou úspornější. Ve výzkumu se ukázalo, že obyvatelé části 

Řeka pila byli nejméně spokojeni s veřejným osvětlení, a proto by mělo vedení obce zjistit, 

zda se po výměně světel situace zlepšila, nebo jestli je v této lokalitě potřeba zvýšit počet 

světel veřejného osvětlení. 

Obecní vodovod 

Často uváděným problémem byl i nedostatek vody v letních měsících (29,1 %). Obec 

by měla zvážit co nejrychleji možnost rozšíření zdrojů pitné vody, aby nedocházelo k 

výpadkům v letních měsících. Případně by mohla pomoct obyvatelům při vyřizování povolení 

na realizaci vlastních zdrojů vody. 

6.1.2 Sportovní možnosti 

 
Pěší turistika 

V jedné z otázek občané uvedli, že v rámci sportovních možností provozují v obci 

nejčastěji pěší turistiku (89,3 %). Vedení obce by se mělo této oblasti věnovat, aby byli 

občané i nadále spokojení s životem v obci. Občané také doporučovali vedení obce věnovat se 

rozšiřování turistických tras v rámci rozvoje turistiky v obci, když tuto možnost uváděli 

jako druhou nejčastější (49,5 %).  

Kromě již značených oficiálních turistických chodníků by mohla svým občanům 

a návštěvníkům obec nabídnout například vlastní mapy, kde by byli označeny všechny 

lesní cesty na území obce. Okolní hory jsou protkané lesními cestami a každý člověk by si 

mohl naplánovat svou vlastní trasu. Problémem však je, že spousta cest je slepá a některé jsou 

zarostlé. Tomu by právě pomohli zmíněné mapy, kde by byly přesně zaznamenány veškeré 

schůdné cesty a chodníky. Každý turista by si tak mohl naplánovat a vybrat z desítek 

možných variant tras a nebyl by odkázán pouze na tři oficiální značené trasy. Na mapování 

těchto cest by mohli být přizvání dobrovolníci z obce, především mladí lidé, a také by to 

mohl být i dobrý základ pro založení menšího turistického klubu v rámci obce. Počáteční 

investice do těchto map by byla větší, protože by se musel vyhotovit grafický návrh (obvykle 



 67 

stojí okolo 5 000 - 10 000 Kč) a poté by již byli jen náklady na tisk (ročně např. 1000 map ve 

formátu A4 za cenu okolo 4000 Kč). 

Víceúčelové hřiště 

Mezi sportovní možnosti, které občané postrádali, se nejčastěji objevilo víceúčelové 

hřiště (40,8 %). Vybudování tohoto hřiště by byla velmi nákladná investice a bez dotací z 

Evropské unie a státu by se nejspíš ani realizovat nemohlo. Jako případně vhodné místo pro 

víceúčelové hřiště se jeví prostranství vedle hasičské zbrojnice, o kterém už se v této 

souvislosti v minulosti uvažovalo.  

Další možností by bylo zakoupení bývalého areálu koupaliště za hotelem Řeka. Zde 

by se dokonce mohlo i zrekonstruovat staré koupaliště a obnovit volejbalové hřiště, přičemž 

plavání je druhá nejčastější sportovní aktivita, kterou občané v obci doposud provozovali. V 

areálu je i dost místa na vybudování víceúčelového hřiště. Tato investice by už však byla 

velmi vysoká a bylo by nutné dostavět i parkoviště pro návštěvníky. V době výzkumu se areál 

prodával za cenu 2 250 000 Kč. 

Cyklostezka 

V nedávné době se uvažovalo i o výstavbě cyklostezky podél potoku, kterých prochází 

obcí. Výzkum ukázal, že tato možnost by měla u občanů podporu a její realizace by měla 

pozitivní vliv na spokojenost občanů a jistě i návštěvníků. V rámci rozvoje turistiky 

uváděli občané tuto možnost nejčastěji ze všech (57,3 %). 

Zimní běžkařské stopy 

Další možností, jak rozšířit nabídku sportovního využití v obci, je údržba zimních 

běžkařských stop. Pro tyto účely by mohla obec spolupracovat se ski-areálem. Lyžařský 

areál disponuje rolbami, které by mohly pravidelně upravovat některé vybrané cesty a 

případně vytvořit nějaký menší okruh pro běžkaře. Nicméně i tato sportovní možnost by byla 

poměrně nákladná vzhledem k vysoké spotřebě nafty sněžné rolby a také by obec musela 

hradit i amortizaci těchto zařízení. Zde by opět mohly pomoci jen dotace ze státu a z Evropské 

unie. 

6.1.3 Společenské akce 

Májová veselice a dětský den 

Mezi nejčastěji navštěvované akce obce patří jednoznačně Májová veselice (69,9%). 

Obec by měla i nadále pokračovat v pořádání této akce a snažit se co nejvíce zpropagovat 
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tuto akci i v okolí. Druhou nejnavštěvovanější akcí v obci byl dětský den. Zde by obec mohla 

zapojit své občany do pořádaní této akce, což by vedlo ke zlepšení vzájemných vztahů v 

obci a také samozřejmě ke zlepšení kvality této společenské akce. 

Besedy a přednášky 

Občané ve výzkumu uvedli, že jako další společenské akce by uvítali besedy a 

přednášky (51,5 %). Vedení obce by mohlo pro tyto události propůjčit svůj nově 

zrekonstruovaný společenský sál. Vzhledem k horskému rázu obce by se zde mohli pořádat 

besedy a přednášky například na téma hor či přírody. V dnešní době působí v naši zemi 

spoustu poloprofesionálních filmařů, kteří natáčejí dokumenty o outdoorových sportech. 

Projekce jejich snímků by mohla být doplněna i o přednášky k tématu těchto aktivit, které 

oslovují především mladé lidi. Samozřejmě by se zde mohli pořádat besedy a přednášky 

zaměřené na střední i starší generaci, věnované jejich zálibám a zájmům. 

Sportovní akce 

Druhým významným okruhem společenských akcí, které by občané uvítali, jsou 

sportovní akce (41,7 %). I zde by obec mohla využít okolní hory k pořádání menších 

lokálních soutěží, například v běžeckém lyžování, v dálkovém běhu po horách či ve 

sjezdovém lyžování ve spolupráci se ski-areálem. Pořádání těchto sportovních akcí by 

zvyšovalo prestiž obce, a také by posilovalo sounáležitost občanů. 

Obec by mohla pořádat i turnaje pro své občany, kde by se mohli utkat mezi sebou 

občané v týmech, zastupující jednotlivé části obce například v halové kopané či volejbalu. K 

tomuto účelu by mohla posloužit tělocvična v sousední obci Smilovice. 

Turistický spolek 

K budování dobrých vztahů v obci by mohlo posloužit i založení již zmíněného 

turistického spolku. Tento spolek by mohl pořádat společné turistické výlety nejen na území 

obce. Při provozování tohoto spolku by obec mohla spolupracovat i se svými partnerskými 

obcemi v zahraničí a čerpat pro tyto účely i dotaze z Evropské unie. Tento turistický spolek 

by mohl pořádat a organizovat již zmíněné besedy a přednášky, které by se týkali cestování a 

turistiky obecně. 
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6.2 Cena 
 

V souvislosti s poplatky by obec měla občany více informovat, proč se cena pohybuje 

právě na stanovených úrovních. Mnoho občanů označilo například poplatky za odpad jako 

vysoké (průměrná hodnota byla 2,31). Velká část občanů však nemusí vědět, že z těchto 

poplatků se hradí i odvoz velkoobjemových odpadů, který probíhá několikrát ročně. Podobně 

by měla obec obhájit i výši poplatků za odběr vody. Vodovodní řád potřebuje neustálou 

údržbu a vzhledem k častému nedostatku vody v letních měsících bude potřeba investovat do 

budování nových zdrojů vody. Lepší informovanost občanů o nakládání s jejich penězi by 

jistě zvedlo hodnocení těchto služeb a výše poplatků by se jim mohla zdát i více 

přijatelná. 

 

6.3 Distribuce 
 

Vedení obce by mohlo vylepšit dopravní spojení s okolím. Studenti a pracující občané 

by jistě uvítali, kdyby jezdil autobus do obce i v 18 hodin a tak by bylo zajištěno každou 

hodinu dopravní spojení s okolím během dne. Tento krok by však vedl ke zvýšení příspěvků 

na autobusovou dopravu a rozpočet obce je samozřejmě velmi omezený. 

 

6.4 Marketingová komunikace 
 

Časopis Stonávka 

Výzkum v obci ukázal, že nejčastějším zdrojem informací pro občany je časopis 

Stonávka (66 %). Proto by obec měla dbát na to, aby byli v každém čísle zveřejněny 

všechny důležité informace, které potřebuje vedení obce sdělit občanům. Z tohoto časopisu 

získávají informace především starší generace.  

SMS info kanál 

Jako druhý nejčastější zdroj informací, který poskytuje přímo obec, byl uváděn sms 

info kanál. Vedení obce by mohlo pravidelně (minimálně jednou za rok) informovat 

občany o možnosti využití tohoto informační kanálu pomocí svých dalších komunikačních 

nástrojů (internetové stránky, veřejná vývěska, facebookové stránky, veřejná zasedání 

zastupitelstva). 
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Internetové stránky obce 

Jen 25,2 % respondentů uvedlo, že používá internetové stránky obce jako jeden z 

nejčastějších zdrojů informací. Vedení obce by mělo zajistit, aby byly na jejich stránkách 

k dispozici všechny informace o dění v obci a také všechny povinně zveřejňované 

informace. Pravidelné aktualizace stránek povedou ke zvýšení jejich kvality a občané je 

začnou více využívat, neboť zde budou mít na jednom místě všechny potřebné informace. 

Facebookové stránky obce 

V rámci marketingové komunikace dopadli nejhůře facebookové stránky, které 

neuvedl jako zdroj informací žádný z občanů Řeky. Obec by měla začít využívat naplno 

všechny možnosti, které facebookové stránky nabízejí. Zde by mělo vedení obce 

propagovat především všechny své pořádané akce. Na facebookové stránky obce by měl 

jejich správce dávat pravidelně fotky a videa z obce a z akcí, které se zde konali. Dále je 

potřeba ke všem akcím vytvářet facebookové události a pozvat všechny příznivce stránky, 

včetně co největšího okruhu jejich přátel, aby bylo větší povědomí o těchto společenských 

akcích.  

V rámci facebooku by se mohla vytvořit i uzavřená skupina o obci Řeka, kde by 

její správce povolil vstup pouze občanům obce. Zde by mohlo vedení obce sdělovat svým 

občanům všechny důležité informace a občané by zde mohli i vyjádřit názor k jednotlivým 

příspěvkům. Tímto by zastupitelé obce získali rychle zpětnou vazbu k jejich rozhodnutím, 

nebo by zde občané mohli naopak napsat své návrhy a připomínky. Výhodou by bylo udržení 

těchto informací pouze mezi občany v rámci této skupiny, neboť běžní uživatelé na facebooku 

by nemohli do této skupiny bez přizváni správce nahlédnout. 

Využití marketingové komunikace 

Druhým nejčastěji uváděným nedostatkem bylo znečištění ovzduší vlivem spalování 

tuhých paliv a listí (40,8 %). Obec by měla své občany důrazně vyzývat, aby již 

nespalovali listí na svých zahradách a případně by mohla být obec nápomocná i při 

vyřizování dotací na ekologické kotle.  K tomuto účely by bylo vhodné použít všechny 

nástroje marketingové komunikace, kterými obec disponuje. 
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6.5 Lidé 
 

Občané ve výzkumu hodnotili odbornost zastupitelů a zaměstnanců průměrnou 

hodnotou 3,01. Zde je prostor pro významné zlepšení situace. Přístup a chování zastupitelů 

hodnotili občané průměrnou hodnotou 2,09. Ke zlepšení by mohl přispět kurz komunikace 

se zákazníky pro všechny pracovníky úřadu a zastupitele. Správná komunikace 

zastupitelů a zaměstnanců vzbudí mezi občany dojem větší věrohodnosti a způsobilosti. 

Pro rozšíření znalostí jednotlivých zastupitelů a zaměstnanců obce by bylo 

vhodné stanovit plán vzdělávání, který by umožnil systematické vzdělání v oblasti státní 

správy, aby byla obec co nejefektivněji řízena. Pro tyto účely by se mohlo využít spolupráce v 

rámci mikroregiónu Stonávka a případně čerpat na tento plán i dotace ze státu, či Evropské 

unie. 

Věnování pozornosti těmto oblastem povede k větší spokojenosti občanů a ke zlepšení 

hodnocení zastupitelů a zaměstnanců obce. 

 

6.6 Materiální prostředí 
 

Materiální prostředí získalo ve výzkumu vcelku pozitivní hodnocení. Prostředí obce 

by se dalo zlepšit uvítacími cedulemi na příjezdové cestě. Vedení obce by se mohlo 

inspirovat u některých obcí z mikroregiónu Stonávka, které tyto uvítací cedule již 

vybudovaly. Uvítací tabule by měla být ideálně ze dřeva, aby zapadla do atmosféry horského 

prostředí. Nápis by měl vítat návštěvníky v češtině, polštině a angličtině. Svým vzhledem by 

se měl podobat i dřevěným informačním cedulím s mapami, které již v obci jsou. Ucelený 

vzhled všech informačních prvků je důležitý pro celkový dobrý dojem z prostředí obce. 

 

6.7 Procesy 
 

V rámci tohoto prvku marketingového mixu hodnotili občané vcelku pozitivně rozsah 

úředních hodin obecního úřadu. 

Zastupitelstvo obce by také mělo naslouchat občanům a věnovat se jejich potřebám. 

Pro jejich práci jim můžou pomoct i výsledky realizovaného výzkumu a podobný výzkum by 

měli po nějakém čase znovu zopakovat (např. za 2 roky). Pro zastupitele je v tomto 
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výzkumu stěžejní otázka, kde občané uváděli nejdůležitější oblasti, kterým by se mělo vedení 

obce věnovat. Nejčastěji byl uváděn vzhled a čistota obce (59,2 %), poté životní prostředí 

(45,6 %), bezpečnost občanů (43,7 %) a oblast turistického rozvoje (32 %). Kompletní 

výsledky jsou uvedeny v kapitole 5.2.3. 

 

6.8 Partnerství 
 

U všech partnerství se zahraničními obcemi by mělo vedení obce zlepšit svou 

marketingovou komunikaci. Ve většině případů velké procento občanů nedokázalo posoudit 

prospěšnost jednotlivých partnerství a mnoho z nich hodnotilo daná partnerství i jako 

neprospěšná. Avšak každá přeshraniční spolupráce přináší obci užitek v mnoha oblastech a 

obec by měla vyzdvihnout tato pozitiva ve své komunikaci směrem k občanům. Díky těmto 

partnerstvím bylo čerpáno několik dotací z Evropské unie a občané zřejmě nejsou dobře 

informování o těchto skutečnostech. Ke zlepšení hodnocení jednotlivých partnerství by 

pomohlo větší zapojení občanů do těchto projektů. Prospěšné by mohly být například 

pravidelné návštěvy jednotlivých partnerských obcí, kterých by se mohli účastnit občané 

Řeky, a naopak by obec Řeka mohla přivítat občany z partnerských obcí na svém území. V 

určité míře toto fungovalo již v minulosti, avšak větší intenzita a pravidelnost návštěv by 

vedla ke zlepšení celkového dojmu z těchto partnerství. Budování vztahů s občany v 

partnerských obcích povede ke kulturnímu obohacení občanů Řeky a také budou vnímat tato 

partnerství mnohem lépe, než doposud. 
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7 Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval marketingovým mixem obce Řeka. Cílem 

bylo analyzovat současný stav mixu a navrhnout jeho další směřování na základě výsledků 

marketingového výzkumu. 

V analýze marketingového mixu obce byl nejdříve popsán současný stav jeho 

jednotlivých prvků a poté byli analyzovány výsledky marketingového výzkumu, které 

umožnili objektivní hodnocení účinnosti současného marketingového mixu obce. 

Marketingový výzkum byl realizován za pomoci písemného dotazování, kterého se 

zúčastnilo celkem 103 respondentů. 

Ve výzkumu bylo zjištěno mnoho důležitých informací, jejichž znalost je nezbytná pro 

správné vedení obce. Za nejdůležitější zjištění ve výzkumu pokládám objasnění názorů 

občanů na rozvoj turistiky v obci. V reálném životě člověk zaslechne především názory 

odpůrců, ale výsledky ukázaly, že většina občanů rozvoj turistiky podporuje. Občané také 

vyjádřili svůj názor na to, jakým směrem by se měl zmíněný rozvoj turistiky ubírat. Nejvíce 

doporučované bylo budování cyklostezek a značení nových turistických tras. Právě pěší 

turistika byla dle respondentů nejčastější sportovní aktivita, kterou v obci doposud využili. 

Společenské akce jsou nedílnou součástí kulturního života v obci Řeka. Vrcholem 

roku je v této oblasti Májová veselice, kterou navštívilo 69,9 % respondentů. Občané by však 

také uvítali besedy a přednášky, či sportovní akce. 

Zajištění služeb je v jednotlivých lokalitách je na dobré úrovni, ale bude potřeba 

provést dílčí řešení v oblasti dopravní infrastruktury a případně v plynofikaci, která je v 

některých částech nedostatečná. 

Vcelku dobrého hodnocení bylo dosaženo u jednotlivých faktorů týkajících se 

zastupitelstva a obecního úřadu samotného. Prostor pro zlepšení je však u odbornosti všech 

zaměstnanců a zastupitelů. Respondenti si nejvíce přáli, aby se zastupitelé věnovali vzhledu a 

čistotě obce, životnímu prostředí a také bezpečnosti občanů. 

Z analýzy marketingového mixu prvku ceny dále vyplynulo, že občanům se zdá 

nejvíce nepřiměřené stočné za vodu. Zde by se mělo investovat do lepší vodovodní sítě, aby 

bylo i v létě dostatek vody pro všechny občany. Poté by se hodnocení přiměřenosti stočného 

za vodu mohlo zlepšit. 
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V oblasti partnerství s obcemi je nutné posílit informovanost občanů, neboť mnoho z 

nich nedokázalo ani posoudit prospěšnost těchto svazků. Toto je úkol především pro 

marketingovou komunikaci obce. 

Jako největší nedostatek v obci se projevil hluk a znečištění z lomu. Dále občany 

trápilo znečištěné ovzduší spalováním tuhých paliv a listí, a také nedostatek vody v letních 

měsících. Opatření na nápravu jsou u těchto problémů často složité a nákladné. Zde by mohly 

pomoct zejména dotace ze státu a Evropské unie.  

V marketingové komunikaci je nejúčinějším nástrojem časopis Stonávka. Je potřeba 

zlepšit komunikaci skrze nástroje informačních technologií, jako jsou internetové a 

facebookové stránky. 

Celkově však občané hodnotí spokojenost s životem v obci pozitivně. Největší 

atraktivitu vidí v přírodních krásách a v možnostech turistického vyžití. 

 Aktivní přístup zastupitelů při řešení odhalených nedostatků by celkové hodnocení 

občanů ještě vylepšil. Obec je však omezena svým rozpočtem a nemůže si dovolit realizovat 

všechny zde uvedené návrhy a opatření. Zastupitelé stojí vždy před těžkým rozhodováním, do 

čeho budou investovat peníze z rozpočtu, neboť musí dbát na celkový přínos jejich rozhodnutí 

a zvážit všechny případné důsledky. 

Věřím, že tato práce pomůže k rozvoji obce a poskytne zastupitelům cenný podklad 

pro jejich rozhodování.  
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Příloha č. 4: Dotazník 
 
Dobrý den, 
 
jsem studentem 3. ročníků  Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a chci Vás požádat o vyplnění 
tohoto dotazníku, který je součástí marketingového výzkumu týkající se obce Řeka. Vaše odpovědi 
budou sloužit především jako zdroj informací pro mou bakalářskou práci a výsledky budou poté 
prezentovány i obecnímu zastupitelstvu. Dotazník je zcela anonymní a je určen pro občany obce 
Řeka starší 18 let. 
 
Děkuji za Vaši spolupráci. 

Petr Šelong 
 
Pokud není uvedeno jinak, vyberte pouze jednu odpověď. 
 
 
1. Jak vnímáte atraktivitu obce Řeka z pohledu: 
 

 
a) přírodních krás     1 2 3 4 5 0 
b) turistického vyžití     1 2 3 4 5 0  
c) historických a kulturních památek   1 2 3 4 5 0 
d) nabídky pracovních příležitostí   1 2 3 4 5 0 
e) podnikatelských aktivit    1 2 3 4 5 0 
f) úrovně dopravní infrastruktury   1 2 3 4 5 0 
g) intenzita autobusových spojů    1 2 3 4 5 0 
h) podmínek pro spokojený život obyv.   1 2 3 4 5 0 
i) nabídky obchodů a služeb    1 2 3 4 5 0 
j) možností kulturního vyžití    1 2 3 4 5 0 

 
 
2. Čemu by podle Vás mělo zastupitelstvo obce Řeka věnovat největší pozornost?  
(Vyberte prosím 3 nejdůležitější oblasti). 
 

a) možnosti sportovního využití 
b) možnosti kulturního využití 
c) správa majetku obce 
d) životní prostředí obce 
e) vzdělání 
f) zdravotnictví 
g) možnost bydlení 
h) vzhled a čistota obce 
i) oblast podnikání 
j) oblast turistického rozvoje 
k) bezpečnost občanů 
l) přístup pracovníků obecního úřadu 
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3.  V obci je k dispozici několik možností sportovního vyžití. Které z nich jste již využili? 
(Můžete označit více odpovědí). 
 

a) pěší turistika 
b) cykloturistika 
c) plavání 
d) lyžování 
e) tenis 
f) volejbal 
g) jiné (uveďte prosím) ................................................................................................................ 
h) nevyužil jsem žádnou možnost 

 
4. Které možnosti sportovního vyžití postrádáte? (Můžete vybrat více možností). 
 

a) hřiště na fotbal 
b) víceúčelové hřiště (basketbal, volejbal, florbal) 
c) tělocvična 
d) kluziště 
e) speciální stezky pro kola 
f) jiné (uveďte prosím) .................................................................................................................. 

 
5. Kterých společenských akcí v rámci obce jste se v uplynulém roce zúčastnil? (Můžete vybrat 
více možností). 
 

a) myslivecký ples 
b) májová veselice 
c) hasičský ples 

d) hasičské soutěže 
e) dětský den 

 
6. Jaké další společenské akce obce by jste uvítali? (Vyberte maximálně 3 možnosti). 
 

a) výstavy 
b) sportovní akce 
c) náboženské akce 
d) besedy, přednášky 
e) jiné (uveďte prosím) .................................................................................................................. 
f) žádné 

 
7. Jste pro rozvoj turistiky a rekreace v rámci obce? 
 

a) ano 
b) spíše ano 

c) spíše ne 
d) ne 

 
8. Pokud by se obec rozhodla rozvíjet v obci turistiku a rekreační možnosti, na jaké oblasti by 
se měla zaměřit? (Vyberte maximálně 3 možnosti). 
 

a) budování cyklostezek a značení nových cyklotras 
b) budování  nových značených turistických tras 
c) podpora rozšiřování ski-areálu 
d) budování a údržba zimních běžeckých tratí 
e) podpora podnikatelů v oblasti rekreace a turistiky 
f) jiné (uveďte prosím) ................................................................................................................. 
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9. Jak hodnotíte zabezpečení těchto služeb ve vaší lokalitě (ohodnoťte jako ve škole, kde 1 je 
nejlepší, 5 je nejhorší a 0 znamená – nedokážu posoudit): 
        

a) dodávka elektřiny    1 2 3 4 5 0 
b) dodávka plynu     1 2 3 4 5 0 
c) dodávka vody     1 2 3 4 5 0 
d) veřejné osvětlení    1 2 3 4 5 0 
e) stav dopravní komunikace   1 2 3 4 5 0  
f) odvoz odpadu     1 2 3 4 5 0 
g) údržba veřejných prostranství   1 2 3 4 5 0  
h) telekomunikace (telefon, internet)  1 2 3 4 5 0 

 
10. Jak hodnotíte výši jednotlivých poplatků, které určuje obec? 
 

nízký        přiměřený        vysoký       nemohu posoudit 
a) stočné za vodu   ☐  ☐  ☐  ☐ 
b) poplatky za psy  ☐  ☐  ☐  ☐ 
c) poplatky za odpad  ☐  ☐  ☐  ☐ 
d) rekreační poplatek  ☐  ☐  ☐  ☐ 
e) parkovné   ☐  ☐  ☐  ☐ 
f) daň za nemovitost  ☐  ☐  ☐  ☐ 

 
11.  Ohodnoťte prosím jednotlivé faktory týkající se obecního zastupitelstva a obecního úřadu 
(ohodnoťte jako ve škole, kde 1 je nejlepší, 5 je nejhorší a 0 znamená – nedokážu posoudit): 
 

a) odbornost zaměstnanců a zastupitelstva 
1 2 3 4 5 0 

b) přístup a chování zaměstnanců a zastupitelstva 
1 2 3 4 5 0 

c) úřední hodiny obecního úřadu 
1 2 3 4 5 0 

d) komunikace zastupitelstva s občany 
1 2 3 4 5 0 

e) rozsah poskytovaných služeb (czech point, úřední úkony) 
1 2 3 4 5 0  

f) vzhled a prostředí obecního úřadu 
1 2 3 4 5 0 

g) spokojenost s práci zastupitelstva v posledním volebním období 
1 2 3 4 5 0 
 

12.  Jsou následující partnerství a sdružení pro obec prospěšná? 
 
      ano spíše ano spíše ne  ne nevím 

a) mikroregión Stonávka     ☐         ☐       ☐   ☐     ☐ 
b) partnerství s obcí Stará Bystrica  ☐         ☐       ☐   ☐     ☐ 
c) partnerství s obcí Nová Bystrica  ☐         ☐       ☐   ☐     ☐ 
d) partnerství s obcí Rabča   ☐         ☐       ☐   ☐     ☐ 
e) partnerství s obcí Jaworze   ☐         ☐       ☐   ☐     ☐ 
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13.  Jaké jsou podle Vás největší nedostatky v obci? (Vyberte maximálně dva nejdůležitější). 
 

a) nečistota a hluk z lomů 
b) nedostatek vody v letních měsících 
c) hluk způsobený turismem 
d) špatné dopravní spojení 
e) znečištění ovzduší způsobené topením tuhými palivy a spalováním listí 
f) jiný (uveďte prosím) 

................................................................................................................... 
 
14.  Odkud získáváte nejčastěji informace o dění v obci? (Vyberte maximálně tři zdroje). 
 

a) úřední vývěska 
b) časopis Stonávka 
c) internetové stránky obce 
d) facebookové stránky obce 

e) od známých 
f) sms info kanál 
g) místní rozhlas 
h) veřejná zasedání zastupitelstva 

 
15. Na škále od 1 do 5 uveďte, jak jste celkově spokojeni s životem  v obci, kde 1 znamená 
velmi spokojen a 5 znamená velmi nespokojen. 
 
1  2  3  4  5   
 
16. Jaké je vaše pohlaví? 
 

a) muž b) žena
 

17. Vyberte interval, do kterého spadá Váš věk. 
 

a) 18 – 25 let 
b) 26 – 35 let 
c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 
e) 56 – 65 let 
f) 66 a více let 

 
18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 

a) základní 
b) střední bez maturity 
c) střední s maturitou 

d) vyšší odborné 
e) vysokoškolské

 
19. Jaký je Váš aktuální sociální status? 
 

a) student 
b) zaměstnanec 
c) podnikatel / OSVČ 

d) mateřská dovolená 
e) nezaměstnaný 
f) důchodce 

 
 
20.  Do které části obce patříte? (Podle autobusových zastávek). 
 

a) Hotel Řeka 
b) Řeka restaurace (U Hybše) 
c) Řeka pila 
d) Řeka konečná 
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Příloha č. 5: Frekvenční a kontingenční tabulky 
 

 
 

 



 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

 
 



 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 

 
 
 
 



 7 

 
 

 
 

 



 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


