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1 Úvod 

Cestovní ruch je jeden z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslových 

odvětví na světě. Jeho cílem je uspokojování potřeb a přání svých zákazníků. Tohoto je 

docíleno především pomocí ubytovacích a stravovacích zařízení, průvodcovských 

služeb, služeb cestovních kanceláří a informačních center či řady dalších. Cestování 

můžeme považovat za nedílnou součást každodenního života všech lidí. Účastníci 

cestovního ruchu jsou ochotni zde investovat určitou část svých peněžních prostředků, 

tyto příjmy tvoří významnou součást státních i místních rozpočtů. Stát by měl 

investovat do udržování technického stavu památek a dalších atraktivit, aby byly stále 

stejně přitažlivé pro své návštěvníky. Dalším přínosem cestovního ruchu je tvorba řady 

nových pracovních příležitostí. 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Možnosti využití atraktivit 

regionu Slovácko“.  Toto téma jsem si vybrala z důvodu znalosti oblasti, díky častým 

návštěvám rodiny. Následně jsem zde začala studovat, což byl také jeden z důvodu 

výběru. Slovácko má velmi dobrý potenciál rozvoje cestovního ruchu. Láka turisty 

nejen díky velkému množství kulturních památek, ale především díky řadě folklórních 

či společenských akcí. Na své si tak v tomto regionu přijdou jak milovníci zábavy  

a relaxace, tak lidé milující historii a návštěvu historických památek. 

Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V první části 

budou rozebrána teoretická východiska cestovního ruchu, tedy základní pojmy s ním 

spojeny. Nejprve je důležité definovat vůbec co to cestovní ruch je, součástí bude také 

jeho rozdělení dle jednotlivých forem a druhů. Vysvětlen bude i pojem atraktivity 

cestovního ruchy, které budou následně rozděleny dle různých kategorií. Objasněny 

budou pojmy z managementu a marketingu, které jsou rovněž důležitou součástí 

cestovního ruchu.  

V praktické části bude charakterizován region Slovácko, rozdělen bude na 

jednotlivé turistické zóny, které budou následně popsány. V další kapitole budou 

rozebrány vybrané atraktivity nacházející se na Slovácku. Poté budou zhodnoceny 

výsledky dotazníkového šetření, jednotlivé odpovědi na otázky budou graficky 

znázorněny a poté následně slovně okomentovány. Po vytvoření SWOT analýzy budou 
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zhodnoceny její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Informace získané pomocí 

těchto metod budou sloužit k dosažení hlavního cíle práce, tedy vytvoření návrhu 

nabídky využití atraktivit regionu Slovácko.  
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

Nejdůležitějším krokem při vytvoření bakalářské práce je zvolení vhodného 

tématu a sestavení osnovy, jež je nezbytná pro další zpracování. 

Mezi hlavní činnosti patří sběr informací a dalších významných podkladů k této 

bakalářské práci. V teoretické části byly použity informace ze sekundárních zdrojů. 

Tyto podklady byly získány v Ústřední knihovně Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, Městské knihovně v Uherském Hradišti, další potřebné informace 

byly poskytnuty v informačním centru města Uherské Hradiště formou letáčků  

a konzultacemi s pracovníky tohoto informačního centra, dále z webových stránek. Před 

zpracováním byly tyto informace roztříděny, vybrány jen ty nejdůležitější  

a nejužitečnější, doplněny o vlastní poznatky. Při zpracování informací byly použity 

také metoda syntézy (návaznost jednotlivých kapitol) a analýzy (rozklad složitějších 

skutečností na jednodušší). 

V praktické části jsou využity informace ze sběru primárních údajů, získaných 

pomocí elektronického a osobního dotazování. Vytvořený dotazník bude k vyplnění na 

internetovém portálu survio.com, osobně se budu dotazovat lidí v Uherském Hradišti  

a v Opavě. Průzkum bude probíhat od února do března roku 2015. 

Tuto bakalářskou práci lze rozdělit do 7 částí, a to na úvod, metodiku zpracování 

a cíl práce, teoretická východiska cestovního ruchu, charakteristiku regionu, vybrané 

atraktivity regionu, výsledky průzkumu a doporučení, závěr. Dále zde ještě bude 

zmíněn seznam použité literatury, seznam zkratek, obrázků, grafů a nakonec seznam 

příloh. 

V úvodu vysvětluji důvod výběru tohoto tématu. Poté následuje metodika 

zpracování a cíl práce. Zde popíšu postup zpracování této práce a metodu čerpání 

informací. Cíl práce vysvětluje, čeho chci v této práci dosáhnout. Třetí část se týká 

teoretických východisek cestovního ruchu, zde objasňuji pojmy související s cestovním 

ruchem (např. definice cestovního ruchu, druhy a formy cestovního ruchu  

a další). V této kapitole také zmíním analýzu SWOT, která je u této práce provedena. 

V další části bude charakterizován daný region. Poté jsou popsány vybrané atraktivity  
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v  regionu. V šesté části jsou výsledky průzkumu a doporučení. Zde ze získaných 

informací z dotazníkového šetření vytvořím grafy. Poté z nich budou vyvozena 

doporučení. Poslední kapitola je věnována závěru. 

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat region Slovácko jako zajímavou 

turistickou oblast a vytvořit nabídku využití atraktivit v tomto regionu. Cíle bude 

dosaženo studiem dostupné literatury a zdrojů, SWOT analýzou (stanovující silné  

a slabé stránky, příležitosti a hrozby daného regionu) a pomocí dotazníkového šetření.  

Dotazníkovým šetřením budou zjištěny následující hypotézy: 

H1  proč zde lidé cestují, 

H2 co se jim vybaví při zmínce o Slovácku, 

H3 co vnímají jako nejpřitažlivější nebo přinejmenším zajímavé, 

H4 v čem spatřují nedostatky. 

 

Na základě zjištěných faktů bude provedeno zhodnocení a navrženo doporučení. 
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3 Teoretická východiska cestovního ruchu 

3.1 Cestovní ruch 

Způsobů jak definovat cestovní ruch je celá řada, tento pojem je velice obtížné 

vymezit.  

Dle světové organizace cestovního ruchu: „Cestovní ruch je činností osoby, 

cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za 

jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.“ [1] 

M. Pásková a J. Zelenka (2012, s. 83) definují cestovní ruch jako: „Komplexní 

společenský jev, zahrnující aktivity osob cestujících mimo jejich obvyklé prostředí nebo 

pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem zábavy, rekreace, 

vzdělávání, pracovně či jiným účelem, i aktivity subjektů poskytujících služby a produkty 

těmto cestujícím osobám, tedy i provozování zařízení se službami pro tyto cestující 

osoby včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit 

spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn 

politických a veřejně správních aktivit (politika, propagace, regulace cestovního ruchu, 

mezinárodní spolupráce apod.) a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené 

aktivity.“ 

3.2 Základní pojmy  

Cestování – jedná se o širší pojem než je cestovní ruch, může být spojeno 

s dalšími motivy (cesta do práce), které nepatří do cestovního ruchu. 

Turistika – je podmnožinou cestovního ruchu spojovanou s pohybovou 

aktivitou účastníků (horská turistika, cykloturistika, vodní turistika apod.). 

Turista – jedná se o dočasného návštěvníka, který se zdrží alespoň na 24 hodin 

(jedno přenocování), ne však déle než jeden rok (hlavní účel pobytu je jiný než výkon 

placené činnosti). [8] 
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Výletník (jednodenní návštěvník) – dočasný návštěvník, který se 

v navštíveném místě nebo zemi zdrží pouze jeden den, tedy bez přenocování. [10] 

Návštěvník – jedná se o osobu, která cestuje do jiného místa, než kde má své 

trvalé bydliště, mimo své obvyklé prostředí na dobu kratší než dvanáct měsíců, přičemž 

hlavní důvod cesty je jiný než výdělečná činnost. [8] 

Stálý obyvatel (rezident) – v domácím cestovním ruchu se jedná o osobu, která 

žije alespoň šest měsíců v daném místě. V zahraničním cestovním ruchu jde o osobu, 

která žije v dané zemi alespoň jeden rok. [2] 

Destinace – turistický cíl, turistická oblast, vyznačující se určitými společnými 

charakteristickými prvky a rysy. [8] 

3.3 Typologie cestovního ruchu 

Hlavním cílem typologie je vytvoření systému dané charakteristiky cestovního 

ruchu za určitým účelem (rozvoj určitých znaků, marketing, tvorba produktů apod.). 

Dělíme ji na druhy, formy a typy cestovního ruchu. Typy cestovního ruchu vznikají 

díky technickému pokroku, v souvislosti s růstem podílu volného času apod. [3] 

3.3.1 Formy cestovního ruchu 

Jednotlivé formy jsou odvozeny od motivace návštěvníků. Mezi hlavní motivy 

patří rekreační, kulturní, společenské, sportovní, ekonomické a specifické, od nich se 

následně vymezují formy cestovního ruchu. [12] 

a) Rekreační cestovní ruch 

o Společným znakem je fyzická a psychická regenerace, 

o zahrnuje příměstskou rekreaci, pobyty na dovolené a také lázeňský 

cestovní ruch, který využívá přírodních léčivých faktorů (voda, plyny, 

peloidy, klima apod.), 

o jedná se o jednu z nejstarších a nejvíce rozšířenou formu cestovního 

ruchu. 
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b) Kulturní cestovní ruch 

o Společným znakem je poznávání jiných kultur, zvyků, tradic, způsobu 

života, náboženství apod., 

o formou kulturního cestovního ruchu je např. vzdělávací cestovní ruch, 

alternativní cestovní ruch, náboženský cestovní ruch atd. 

c) Společensky orientovaný cestovní ruch 

o Návštěvníci jsou motivování společenským setkáním, které je těmito 

formami zprostředkováno, 

o mezi nejrozšířenější formu patří návštěva příbuzných a známých, 

spojená např. s návštěvou výstavy či kulturní památky, 

o patří zde také klubový cestovní ruch. 

d) Sportovní cestovní ruch 

o Lze jej rozdělit na dvě skupiny: 

 aktivně orientovaný sportovní cestovní ruch je zaměřen na 

pobyty se sportovní náplní, které mají udržovat a posilovat 

zdraví a prohlubovat morální vlastnosti člověka, 

 pasivně orientovaný sportovní cestovní ruch - sportovní 

diváctví na sportovních akcích konaných mimo místo bydliště 

účastníka. 

e) Ekonomicky orientovaný cestovní ruch 

o Zdůrazňuje profesní aspekty motivace účastníka, 

o probíhá převážně v pracovním čase účastníka, obsahuje v sobě i prvky 

cestovního ruchu realizovaného ve volném čase, 

o mezi jeho formy patří obchodní, kongresový, incentivní cestovní ruch 

a cestovní ruch veletrhů a výstav. 

f) Specificky orientovaný cestovní ruch 

o Je vymezený na základě specifických motivů účastníka, 

o jedná se např. o nákupní, vojenský, politický cestovní ruch. [12] 
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3.3.2 Druhy cestovního ruchu 

Zohledňují jak jevový průběh cestovního ruchu a způsob jeho realizace v 

závislosti na geografických, ekonomických, společenských a jiných podmínkách, tak 

rovněž jeho účinky. Jedná se o členění na základě vnějších faktorů. [12] 

a) Z hlediska území, na kterém probíhá 

o Domácí cestovní ruch – zahrnuje cesty domácího obyvatelstva na 

území jejich státu, 

o zahraniční cestovní ruch – účastníci vždy překračují hranice svého 

státu, 

o výjezdový cestovní ruch (outgoing) – občané dané země vyjíždí  

do zahraničí, 

o příjezdový cestovní ruch (incoming) – zahraniční návštěvníci přijíždí  

do dané země, 

o tranzitní cestovní ruch – průjezdy zahraničních účastníků cestovního 

ruchu přes území určitého státu, aby dosáhli cíle své cesty v jiném 

státu. [1] 

b) Dle počtu účastníků  

o Individuální cestovní ruch – cesty jednotlivců nebo rodin cestujících 

samostatně, nikoli v rámci organizované skupiny, 

o kolektivní cestovní ruch – cestování a pobyt většího kolektivu, je tedy 

organizován, 

o masový cestovní ruch – je charakteristický masovou účastí turistů. 

c) Dle věku účastníků 

o Mládežnický cestovní ruch – věková hranice 15 – 24 let, 

o seniorský cestovní ruch – vymezen věkem ukončení pracovní aktivity. 

d) Dle délky trvání 

o Krátkodobý cestovní ruch – charakterizovaný krátkou dobou pobytu 

(do 3 přenocování), 

o dlouhodobý cestovní ruch – řadí se zde dovolené s více než  

4 přenocováními a lázeňský cestovní ruch, který obyčejně trvá  

3 týdny. 
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e) Dle místa pobytu 

o Městský cestovní ruch  - krátkodobý charakter, hlavní motiv je 

návštěva měst, jejich atraktivit a služeb, 

o venkovský cestovní ruch – vícedenní pobyt s rekreačními aktivitami 

na venkově (procházky a pěší turistika, pozorování a péče o domácí 

zvířata, konzumace podomácku vyrobených potravin atd.), ubytování 

v soukromí nebo v menších hromadných ubytovacích zařízeních, 

 může mít různé podoby – agroturistika, ekoagroturistika, 

ekoturistika, dobrodružný cestovní ruch, kulturní cestovní 

ruch apod. 

f) Dle ročního období 

o Sezónní cestovní ruch – období, ve kterém cestuje největší množství 

návštěvníků do dané destinace, 

o mimosezónní cestovní ruch – období s nižší návštěvností turistické 

destinace, 

o celoroční cestovní ruch.  

g) Dle vlivu na platební bilanci státu 

o Aktivní cestovní ruch – příjezdy zahraničních návštěvníků znamenají 

příliv devizových prostředků do platební bilance státu, 

o pasivní cestovní ruch – obyvatelé určité země odčerpávají devizové 

prostředky dané země za účelem nákupu zboží a služeb v jiné zemi. 

h) Dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 

o Organizovaný cestovní ruch – cesta i pobyt jsou zajišťovány cestovní 

kanceláří nebo jiným podnikatelským subjektem, 

o neorganizovaný cestovní ruch – veškeré služby a program 

zabezpečuje účastník sám nebo částečně využívá služby 

zprostředkovatelů. 

i) Dle způsobu financování 

o Komerční (volný) cestovní ruch – veškeré výdaje hradí účastník 

z vlastních zdrojů, 

o sociální (vázaný) cestovní ruch – účast na cestovním ruchu je vázána 

na splnění určitých podmínek, část výdajů je hrazena z příspěvků 
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příslušné organizace, může se jednat o podnikovou rekreaci, dětské 

tábory, léčebné pobyty apod. 

j) Dle dopadu na životní prostředí 

o Měkký cestovní ruch – minimálně narušuje přirozené prostředí 

v navštíveném místě, snaží se co nejvíce využívat místních zdrojů, 

o tvrdý cestovní ruch – působí výrazné změny v původním životním 

prostředí, maximálně využívá zdroje daného místa. [12] 

3.4 Atraktivity cestovního ruchu 

M. Pásková a J. Zelenka (2012, s. 48) definují atraktivity cestovního ruchu takto: 

„Je to zajímavá součást přírody a přírodní podmínky (klima, léčivé prameny, krajinná 

scenérie, jeskyně, moře, ledovce, propasti, vodopády, skalní města, gejzíry, atoly atd.), 

sportovní, kulturní nebo společenský objekt, kulturní, společenská nebo jiná událost, 

přitahující účastníky cestovního ruchu. Nejvýznamnější atraktivity jsou motivací 

návštěvy dané země, jsou součástí typických zájezdových tras, stávají se symboly 

návštěvy dané destinace“ 

Atraktivity jsou vyjádřením cílů návštěvníků regionu. Atraktivity se dělí na 

„bodové“ (např. zámek, botanická zahrada, jeskyně), územně komplexnější (např. jádro 

historického města, lázeňské místo, skalní město). Jiné atraktivity spočívají spíše než 

v konkrétních objektech v určitém věhlasu (např. obce s vinařským nebo pivovarským 

věhlasem). [17] 

3.4.1 Dělení atraktivit cestovního ruchu 

Přírodní atraktivity – motivují k účasti na přírodně orientovaném CR  

a spočívají v zajímavých vlastnostech či prvcích přírodního prostředí často 

koncentrovaných v chráněných územích, biosférických rezervacích, geoparcích 

v horských oblastech, přímořských a ostatních oblastech, vulkanické oblasti, oblasti 

s vysokým stupněm biodiverzity a geodiverzity, příznivé klimatické podmínky. 

Kulturní atraktivity – atraktivity cestovního ruchu založené na kulturním 

dědictví, minulých a současných tradicích a současné kultuře obyvatel destinace CR. 

Patří zde historické zahrady, městské památkové rezervace a městská historická centra, 
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venkovské památkové rezervace, historická místa, lidová architektura, kulturní akce 

apod. 

Hmotné atraktivity – např. přírodní úkazy, historické objekty. 

Nehmotné atraktivity – např. společenské události, životní styl, lidové tance aj. 

Atraktivity s potenciálem nižších řádů – využitelné bez dodatečné lidské 

přidané hodnoty. 

Atraktivity s potenciálem vyšších řádů – pro své využití vyžadují další 

investice do infrastruktury, propagace či jinou přidanou hodnotu člověka. 

Atraktivity mezinárodního, národního a místního významu. [13] 

3.4.2 Přehled atraktivit cestovního ruchu 

Velké množství atraktivit lze rozlišit podle jejich významu pro cestovní ruch do 

dvou až tři významových stupňů (A, B, C). Základem významového odlišení jsou za 

prvé konkrétně zjistitelné parametry (využívá se u historických městských a vesnických 

souborů, u hradů, zámků, archeologických památek, sakrálních, technických, 

vojenských památek a pietních památníků). Za druhé, tam, kde podobná hierarchizace 

neexistuje, je použit odhad obecného významu příslušného objektu pro cestovní ruch. 

Některé atraktivity (golfová hřiště, turistická informační centra aj.) jsou navrhovány jen 

v jednom stupni (je zde důležitější, zda v lokalitě existují, než jejich rozčlenění).  

Přírodní pozoruhodnosti – celostátně a mezinárodně proslulé přírodní 

pozoruhodnosti (skalní útvary, jeskyně, propasti, nejhodnotnější rašeliniště s naučnými 

chodníky apod.), jiné významné přírodní výtvory (krasové kaňony, skalní útvary, 

rašeliniště apod.). 

Historické městské soubory – městské památkové rezervace, městské 

památkové zóny. 

Historické vesnické soubory – vesnické památkové rezervace, vesnické 

památkové zóny. 
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Zámky – zámky se statutem národní kulturní památky, zámky 

s průvodcovskými prohlídkami, jiné významné zámky. 

Hrady, tvrze, zříceniny – hrady a zříceniny se statutem národní kulturní 

památky, nebo hrady, tvrze a zříceniny s průvodcovskými prohlídkami či upravené pro 

prohlídku; jiné významné hrady, tvrze a zříceniny. 

Křesťanské sakrální památky – kostely, kláštery a kaple se statutem národní 

kulturní památky, nebo kostely, kláštery a kaple s průvodcovskými prohlídkami či 

upravené pro prohlídku, jiné významné kostely, kláštery a kaple. 

Židovské památky – židovské památky se statutem národní kulturní památky, 

židovské památky s průvodcovskými prohlídkami nebo upravené pro prohlídky, jiné 

významné židovské památky. 

Vojenské památky – vojenské památky se statutem národní kulturní památky, 

jiné významné vojenské památky. 

Pietní památky – pietní památky se statutem národní kulturní památky, jiné 

významné pietní památky a vojenské hřbitovy. 

Technické památky – technické památky se statutem národní kulturní památky, 

technické památky s průvodcovskými prohlídkami nebo upravené pro prohlídku, jiné 

významné technické památky. 

Archeologické památky – archeologické památky se statutem národní kulturní 

památky, jiné významné archeologické památky. 

Historické podzemí – podzemní areály s průvodcovskými prohlídkami. 

Muzea, galerie – muzea a galerie celostátního významu, popř. se statutem 

národní kulturní památky, nebo muzea a galerie oblastního významu, popř. s turisticky 

atraktivním zaměřením, či ostatní muzea, galerie. 

Muzea v přírodě, skanzeny – muzea v přírodě a skanzeny celostátního 

významu, či ostatní muzea v přírodě, skanzeny a expedice v původních objektech. 
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Lázeňská místa – obce se statutem lázeňského místa s vyvinutou lázeňskou 

čtvrtí a s širším kulturním a společenským významem, ostatní obce se statutem 

lázeňského místa. 

Zoologické zahrady, zooparky – nejvýznamnější zoologické zahrady a areály 

typu safari, ostatní zoologické zahrady a zooparky. 

Botanické zahrady, arboreta – nejvýznamnější botanické zahrady a arboreta, 

ostatní botanické zahrady a arboreta. 

Aquaparky, plavecké bazény – aquaparky, významné plavecké bazény. 

Golfová hřiště – venkovní i krytá golfová hřiště. 

Farmy pro hipoturistiku – farmy umožňující jízdu na koni. 

Vinařský věhlas – sídla s obecně známými vinnými sklepy. 

Pivovarnický věhlas – sídla s obecně známými pivovarskými restauracemi. [17] 

3.5 Definice zájezdu 

Definice zájezdu je zakotvena v zákonu č. 159/1999 Sb. Tento zákon (Sbírka 

zákonů ČR, dostupný také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-159) definuje pojem 

zájezd takto: „Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou  

z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu  

a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo když zahrnuje ubytování 

přes noc, 

a) doprava, 

b) ubytování, 

c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo 

ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 

20 % souhrnné ceny zájezdu. 

 

Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který 

je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona.“  
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3.6 SWOT analýza 

Jedná se o metodu analýzy vnitřních faktorů podniku/destinace (silných  

a slabých stránek) a jejich vnějších příležitostí (ekonomická situace, demografické 

změny, nové trhy aj.) a vnějších hrozeb (aktivity konkurence, demografické změny, 

legislativa aj.). 

SWOT analýza se využívá ve strategickém plánování v managementu  

i marketingu, soustřeďuje se na kritické faktory úspěchu podniku/destinace, je jednou 

z metod zhodnocení potenciálu dalšího rozvoje destinace a jeho rizik. [13] 

Na základě SWOT analýzy podnik zjistí, kde má silné stránky a jak je lze dále 

rozvíjet, které jsou jeho slabé stránky a jak je eliminovat, zda se na trhu nabízejí zvláštní 

příležitosti, jak jich využít a jak se vyhnout zjištěným hrozbám. [4] 

3.6.1 S-W analýza 

Analýza se zakládá na vymezení silných a slabých stránek podniku. Výsledky 

ovlivňují stanovení cílů, rozmístění zdrojů a každodenní činnost podniku. Silnými 

stránkami rozumíme konkurenční výhodu, existující uvnitř podniku. Jedná se např.  

o personální nebo manažerské schopnosti, unikátní zdroje, image, značku apod. Slabé 

stránky jsou konkurenční nevýhodou, existující uvnitř podniku. Jde např. o nedostatek 

zdrojů, špatná image, postavení na trhu atd. [4] 

3.6.2 O-T analýza 

Zabývá se vnějšími vlivy, které představují příležitosti a ohrožení dalšího 

rozvoje podniku. Příležitostí se myslí příznivá situace v podnikovém okolí, mohou být 

využity ke zvýšení objemu prodeje, k rozšíření trhu a získání nových segmentů. Hrozba 

je nepříznivý vliv z podnikového okolí, např. nebezpečná konkurence, klesající tržní 

podíl apod. [4] 
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3.7 Marketingový výzkum 

Za marketingový výzkum se považuje systematické zkoumání a analýza různých 

aspektů trhu, marketingových aktivit konkurence, chování spotřebitelů, distribučních 

kanálů apod. [13] 

Jeho cílem je systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocení 

potřebných informací k řešení konkrétních marketingových problémů. [4] 

3.7.1 Typy marketingového výzkumu 

Dle sběru informací: 

a) Výzkum v terénu – zde jsou získávány primární informace, 

o kvantitativní výzkum – jeho cílem je charakterizovat dostatečně 

velký vzorek, tzn. zjistit názory lidí a popsat jejich chování 

a zjištěné hodnoty zpracovat statisticky, 

o kvalitativní výzkum – umožňuje zjistit motivy chování lidí  

a vysvětlit jeho příčiny, 

b) Výzkum od stolu – zde jsou získávány informace sekundární. 

 

Dle řešených problémů: 

a) Základní výzkum – zabývá se řešením teoretických problémů. 

b) Aplikovaný výzkum – týká se konkrétních situací, bývá realizován na 

objednávku, obsahuje praktická doporučení a konkrétní opatření. [4] 

3.7.2 Metody marketingového výzkumu 

Pozorování  

Tato metoda většinou nevyžaduje přímý kontakt se zkoumanými objekty. 

Využívá se převážně v kombinaci s jinými metodami. Nevýhodou je, že neposkytuje 

informace o názoru zákazníků a motivech jejich chování. [4] 
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Dotazování 

Metoda shromažďování dat o respondentech a znalostech, které mohou 

respondenti poskytnout, uplatňuje se v rámci primárního výzkumu a je založená na 

využití dotazníků. 

Každý respondent buď odpovídá na stejnou sadu otázek pokládaných ve stejném 

pořadí a stejným způsobem školenými tazateli (řízený rozhovor – nejpřesnější výsledky, 

ale také nejdražší), anebo dotazníky vyplňují respondenti samostatně v tištěné či 

elektronické podobě. 

Příklady zaměření dotazníkového šetření: motivace návštěvníků, vztah rezidentů 

k cestovnímu ruchu, spokojenost návštěvníků s kvalitou služeb apod. [13] 

Mezi největší problém patří výběr vzorku, tj. skupiny respondentů, která bude co 

nejlépe vystihovat všechny charakteristiky sledovaného základního souboru a zvolení 

správného počtu. 

Druhy dotazování: 

a) Osobní dotazování – jde o rozhovor (individuální nebo skupinový), 

dochází k přímému kontaktu tazatele s respondentem. 

b) Písemné dotazování – zde dostává respondent dotazník předem, 

výhodou jsou relativně nízké náklady, je zde vyloučen vliv tazatele, 

nevýhodou je nízká návratnost dotazníků. 

c) Telefonické dotazování – výhodou je rychlost a nižší náklady, 

nevýhodou je závislost na hustotě telefonní sítě a jejím spolehlivém 

fungování. 

d) Elektronické dotazování – rychlost zpracování dat patří mezi výhody, 

nevýhodou je určité omezení počtem účastníků elektronické pošty. [4] 

Experiment 

Patří mezi vědecky nejhodnotnější metodu marketingového výzkumu. Značný 

význam pro výsledky experimentu má prostředí, ve kterém experiment probíhá. Je 
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prováděn buď v umělém prostředí (zde můžeme proběh záměrně regulovat), nebo 

v přirozeném prostředí (např. zkušební prodej). [4] 
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4 Charakteristika regionu 

Slovácko se rozkládá na pomezí Moravy a Slovenska. Leží na území 

Jihomoravského a Zlínského kraje a jeho přirozenou osou je řeka Morava. [7] 

Obr. 4. 1 Mapa regionu Slovácko                   

 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: [54]    

Jedná se o rozsáhlý národopisný region rozkládající se na jihovýchodní Moravě 

a svou rozlohou patří k nejrozsáhlejším moravským národopisným oblastem. 

Geograficky je odloučen od Hané a Brněnska Ždánickým lesem a Strážovskou 

pahorkatinou. Na severu jej lemují Chřiby, na východě se táhne pásmo Bílých Karpat 

s vrcholy Javořina a Velký Lopeník. Horské a podhorské části Slovácka se mění na 

roviny a údolí, jimiž protékají řeky Olšava a Morava se svými přítoky. [9] 

Region nabízí např. unikátní archeologická naleziště (Mikulčice, Staré Město, 

Osvětimany, Modrá, …), hrady a zámky (Buchlov, Buchlovice, Milotice, Strážnice, 

Pohansko, …), unikátní přírodu Bílých Karpat – biosférické rezervace UNESCO. [10] 

4.1 Turistické zóny 

Z etnografického hlediska se Slovácko, dříve zvané Moravské Slovensko 

rozděluje na řadu oblastí, mezi které patří: Horňácko, Moravské Kopanice, Dolňácko, 
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Podluží a Hanácké Slovácko. Každá oblast má své specifické nádherné kroje, 

pozoruhodné zvyky, tradice, lidové písně, hudbu i slovesnost. Jednotlivé oblasti se dále 

dělí na turistické zóny, kterými jsou: Uherskohradišťsko, Uherskobrodsko, Veselsko  

a Ostrožsko, Horňácko, Kyjovsko, Strážnicko, Podluží a Hodonín, Hustopečsko  

a Kloboucko, Lednicko-valtický areál a Pálava. [9] 

4.1.1 Horňácko 

Horňácko patří mezi kraj s krásnou přírodou, mnoha lidovými památkami  

a tradicemi. K nejvýznamnějším přírodním lokalitám patří rezervace Jazevčí u obce 

Javorník tvořená lučním komplexem s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin  

a živočichů Bílých Karpat. Krásy Horňácka lze také pozorovat při putování po 

značených trasách Klubu českých turistů a dvou naučných stezkách. [29] 

4.1.2 Hustopečsko a Kloboucko 

Hustopečsko a Kloboucko dosud čeká na své objevení pro cestovní ruch. Nabízí 

mnoho přírodních zajímavostí, jako např. stepní lokality u Pouzdřan nebo Čejče  

a Čejkovic. Nachází se zde také jedinečný opevněný kostel v Kurdějově, templářská 

tvrz v Čejkovicích, větrný mlýn v Kloboukách a mnoho dalších. Zúčastnit se zde 

můžete také řady folklórních akcí. Zavítat můžete do templářských sklepů 

v Čejkovicích nebo habánských sklepů ve Velkých Bílovicích. Konají se zde vinné trhy 

a burčákové slavnosti. [30] 

4.1.3 Kyjovsko 

Nacházejí se zde dvě národní přírodní památky, můžete využít i síť značených 

turistických tras pro pěší i pro cyklisty, naučnou stezku Ždánickým lesem  

a přírodovědnou expozici vlastivědného muzea v Kyjově. Koná se zde mezinárodní 

folklorní festival ve Svatobořicích-Mistříně, probíhají zde také významné církevní akce. 

O vinařství a vínu se dozvíte hodně na Moravské vinné stezce, nebo vinných stezkách 

Mutěnické, Kyjovské a Bzenecké. [33] 
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4.1.4 Lednicko-valtický areál 

Lednicko-valtický areál je území nacházejíc se mezi řekou Dyjí, Pálavou 

a hranicí s Rakouskem. Jeho dvěma centry jsou Valtice a Lednice známe především 

díky svým zámkům a parkům. V prostoru mezi Lednicí a Valticemi se nachází přírodní 

park. Komplex Lednicko-valtického areálu byl v roce 1996 zařazen na seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Milovníky přírody láká 

především soustava Lednických rybníků. Součástí areálu je také významná 

archeologická lokalita – Pohansko. [34] 

4.1.5 Pálava 

Zde můžete obdivovat památky mikulovské městské památkové rezervace, 

zříceniny pálavských hradů a mnoho dalších. Milovníci přírody si přijdou na své při 

návštěvě pálavských přírodních rezervací, jsou zde 2 naučné stezky nebo přírodovědná 

expozice umístěna v budově Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově. Za zmínku 

také stojí vinařství, které má tady dlouhou tradici. Vinařská naučná stezka začíná na 

mikulovském zámku u pozoruhodné muzejní expozice věnované právě vinařství. 

V České republice patří Pálavské vinobraní mezi nejproslulejší. [41] 

4.1.6 Luhačovické Zálesí 

Oblíbeným cílem návštěv domácích i zahraničních návštěvníků se stalo 

Luhačovické Zálesí. Mezi lákadla této oblasti patří například překrásná příroda Bílých 

Karpat a Vizovických vrchů, řada významných přírodních lokalit, jako jsou vlhké louky 

Uhlíska u Doubrav nebo Čertův kámen nad Provodovem. Můžete zde využít řadu tras 

pro pěší turisty i cykloturisty. Luhačovice jsou známy díky stavbám (Jurkovičův dům, 

dům Jestřábí) architekta Dušana Jurkoviče. Koná se zde řada kulturních akcí například 

festival „Janáček a Luhačovice“ nebo Svatovojtěšská pouť ve Slavičíně. Zálesí je 

oblíbeným místem pro trávení dovolené. Centrem zdejšího lázeňství jsou Luhačovice. 

[36] 

4.1.7 Podluží a Hodonín 

Podluží a oblast Hodonína patří k zajímavým turistickým oblastem. Nabízí 

zajímavé přírodní lokality, řadu významných kulturních památek. Mezi zajímavé 
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folklórní akce patří festival Podluží v písni a tanci v Tvrdonicích, Svatovavřinecké 

slavnosti s jarmarkem a hodovou zábavou v Hodoníně atd. V Hodoníně můžeme 

navštívit lázně, které kromě léčebných pobytů nabízejí také pobyty rekondiční. [43] 

4.1.8 Strážnicko 

Strážnicko leží v centru Slovácka, prolínají se zde jedinečné přírodní, kulturní  

a historické fenomény. Strážnicko charakterizuje světoznámý dolňácký folklór lidových 

písní, zvyku, krojů a lidové architektury. [50] 

4.1.9 Uherskohradišťsko 

V jeho středu leží trojměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice, jedno 

z hlavních center Velké Moravy a dnes jedna z nejzajímavějších archeologických 

lokalit. Najdeme zde také řadu obcí, zemědělských, vinařských oblastí. Koná se zde 

masopustní veselice, košt vína, vinobraní, Slovácké hody s právem, jízda králů nebo 

filmový festival. [52] 

4.1.10  Uherskobrodsko 

Uherskobrodsko se může pochlubit svojí přírodou, památkami a lidovými 

tradicemi. Nachází se zde dvě oblasti se zachovalou přírodou a to Bílé Karpaty  

a Prakšická vrchovina. Šest naučných stezek a hustá síť značených tras pro pěší  

a cyklisty vám pomůže vychutnat krásy přírody na Uherskobrodsku. K nejzajímavějším 

akcím patří Vlčnovské slavnosti – jízda králů, Kopaničárské slavnosti nebo Festival 

Fašank. [53] 

4.1.11  Veselsko a Ostrožsko 

Oblast leží v údolí řeky Moravy a na západním předhůří Bílých Karpat. Centrum 

oblasti tvoří Veselí nad Moravou a Uherský Ostroh. V regionu se nachází středověká 

tvrz, zámky, příklady barokní církevní architektury, lidové stavby, historické vinné 

sklepy a poutní místa. Největší akcí regionu jsou Dolňácké slavnosti, které probíhají 

jednou za tři roky v Hluku, konají se zde také hody, masopustní obchůzky, velikonoční 

šlahačka, košt vín a slivovice a mnoho jiných akcí spojených s tancem a zpěvem. [56] 
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4.1.12  Zlín a okolí 

Oblast Zlína, údolí Dřevnice a Moravy mezi Otrokovicemi a Spytihněví nabízí 

velké množství vzácných přírodních lokalit, jako je například přírodní park 

Želechovické paseky nebo zajímavá lužní lokalita Na letišti. Územím vede hustá síť 

značených tras pro pěší Klubu českých turistů a cyklotras. Nachází se zde řada 

významných památek. Nejvíce tuto oblast proslavily památky moderní 

funkcionalistické architektury. Mezi starší památky patří například hrad Malenovice, 

gotický kostel v Tečovicích, poutní kostel ve Štípě. Významnou technickou památkou 

je 50 km dlouhý Baťův kanál, který je splavný z Otrokovic až do Strážnice. Ve Zlíně se 

nachází dvě muzea, a to muzeum jihovýchodní Moravy a jedinečné Obuvnické 

muzeum. Na své si zde přijdou také milovníci kulturních akcí, koná se zde festival 

klasické hudby, festival filmů pro děti a mládež, divadelní festival amatérských souborů 

a také slovácké hody s právem. [57] 
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5 Vybrané atraktivity regionu 

Slovácko je region, který disponuje celou řadou památek, přírodních rezervací  

a nabízí návštěvníkům rovněž široké množství společenského vyžití. Na své si zde 

přijdou také milovníci přírody, aktivní dovolené, historie a památek, vinařství i folkloru 

s tradicemi lidových písní, krojů, tanců, slavností a tradičních řemesel. 

5.1 Památky  

5.1.1 Technické památky 

Baťův kanál 

Baťův kanál představuje turistickou vodní cestu protínající Slovácko od severu 

k jihu. Technická a přírodní památka, která byla vybudována v letech 1934 – 1938 na 

řece Moravě, sloužila hlavně pro zemědělské závlahy a nákladní lodní dopravu. Je 

splavná v délce 65 km od Otrokovic do Petrova, ve vedlejších říčních úsecích a v okolí 

Hodonína. Na tomto kanálu se řadu let nejezdilo, turistické plavby byly obnoveny až 

v roce 1995. Nyní se zde plaví několik výletních lodí a velké množství malých člunů  

a plavidel. Ve Spytihněvi, Starém Městě, Veselí nad Moravou, Strážnici a Hodoníně se 

nacházejí půjčovny lodí, můžete si zde také zaplatit vyjížďku, či si pronajmout vlastní 

plavidlo. V létě zde jezdí pravidelné plavební linky vyhlídkovými loděmi. [6] 

Obr. 5. 1 Baťův kanál 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: [14] 
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Kuželov – větrný mlýn 

Vzácnou památkou obce Kuželov, ležící v Bílých Karpatech v národopisné 

oblasti Horňácko je větrný mlýn pocházející z roku 1842, který sloužil k mletí obilí. 

Tento mlýn tzv. holandského typu (tj. zděný mlýn kruhovitého půdorysu, s otáčivou 

kuželovitou střechou) se stal jednou z našich nejhezčích ukázek. Mlýn je kompletně 

vnitřně vybaven. V interiéru se nachází expozice větrného mlynářství a lidového 

bydlení na Horňácku. V mlýně je možno předvádět ukázkový provoz. [5]  

Obr. 5. 2 Větrný mlýn  

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: [16] 

Vodní elektrárna ve Veselí nad Moravou 

Tato technická památka se nachází v blízkosti zámku z počátku minulého století. 

Jedná se o unikátní památku vystavěnou na počátku minulého století. Elektrárna byla 

vybudována přestavbou původních mlýnů. Tamní mlynář J. Janiš se zasloužil o to, že 

právě tady umístěný zdroj, napájel první čtyři žárovky, které byly 30. prosince 1901 

rozzářeny na náměstí. Roku 1913 tento mlýn koupil hrabě Bedřich Chorinský a nechal 

jej přestavět na vodní elektrárnu. Do dnes se zde nacházejí dvě plně funkční vodní 

turbíny typu Francis. Současný technický stav a provoz vodní elektrárny již neumožňuje 

exkurze pro veřejnost. Prostory této kulturní památky jsou otevřeny pouze pro omezený 

počet zájemců během významných kulturních akcí města Veselí nad Moravou. [22] 
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Lednice – skleník 

Palmový skleník je součástí Lednicko-Valtického areálu, který je skvostem jižní 

Moravy. Přírodně a krajinářsky cenné území s unikátními zámeckými areály bylo roku 

1996 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Skleník 

se nachází po pravé straně zámku. Teplomilné rostliny byly v Lednici pěstované už od 

17. století, kdy zde byla budována nejstarší známá oranžerie. Začaly se zde pěstovat 

pomerančovníky, citroníky, fíkovníky, olivovníky a granátové marhaníky. Budova 

skleníku je téměř 100 m dlouhá a 13 m vysoká, konstrukce se zakládá na dvou řadách 

sloupů napodobujících bambusové stonky. Jde tedy o zimní zahradu s velkým 

množstvím tropických a subtropických rostlin. Vidět zde můžete palmy, ananasy, 

kaktusy, araukárie, kapradiny, fíkusy a mnoho dalších. [5] 

Obr. 5. 3 Skleník - interiér Obr. 5. 4 Skleník - exteriér 

Zdroj: [15]           Zdroj: [19] 

5.1.2 Archeologické památky 

Dolní Věstonice – Věstonická Venuše 

V oblasti Dolních Věstonic byly v letech 1924 – 1938 prováděny výzkumy. 

Díky Karlovi Absolonovi byla také nalezena unikátní soška Věstonické Venuše. Jedná 

se o 11 cm vysokou sošku ženy z pálené hlíny. Stará část archeologické expozice 

Regionálního muzea v Mikulově znázorňuje metody výzkumu. Vystaveny zde jsou 

kamenné a kostěné předměty, u nichž jsou ukázány techniky jejich výroby. Naleznete 

zde také ukázky kosterních pozůstatků tehdejších lidí. V tomto muzeu také můžete 

shlédnout umělecky zpracované výrobky (např. čelenky, náhrdelníky) a plastiky z kostí 
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a hlíny. Nachází se zde i novější část expozice, kde můžeme sledovat objevy posledních 

let. Naučná stezka Dolní Věstonice – Pavlov, má přiblížit jejím návštěvníkům slavná 

archeologická naleziště. [21] 

Uherské Hradiště – Výšina sv. Metoděje 

Jde o jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit z období 

Velkomoravské říše. Naleziště se nachází v jihovýchodní městské části Uherského 

Hradiště zvané Sady (Derfla). Probíhal zde archeologický výzkum, při kterém byly 

objeveny pozůstatky církevního komplexu několika zděných staveb budovaných ve 

třech stavebních etapách v průběhu celého 9. století. Součástí komplexu byla křtitelnice 

(baptisterium) a pohřebiště. Archeologové vně, ale i uvnitř církevních staveb našli  

87 hrobů, mnohdy uložených v rakvích s bohatými milodary. Hřbitovní areál s kostelem 

byl na severní straně oddělen dvěma zídkami od seskupení dvanácti srubových staveb, 

ve kterých žili a v dílnách pracovali řemeslníci a jejich rodiny. Na protější straně stála 

rozsáhlá stavba. V komplexu nechyběla ani studna a zpevněná cesta mezi jednotlivými 

okrsky. V průběhu 13. století byla oblast opuštěna. Nyní se zde nachází 

zrekonstruovaný půdorys církevních staveb, dále se zde návštěvníci mohou seznámit 

prostřednictvím informační tabule s historií a významem této archeologické lokality. 

Naleziště je majetkem Zlínského kraje a je ve správě Slováckého muzea v Uherském 

Hradišti. [26] 

 Obr. 5. 5 Výšina sv. Metoděje  

 

 

 

 

 

 

           Zdroj: [26] 
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Památník Velké Moravy 

Památník Velkomoravské říše se nachází ve Starém Městě a seznamuje své 

návštěvníky s archeologickými nálezy z regionu a životem Slovanů. Při rekonstrukci 

v letech 2008 – 2009 zde byla nainstalována moderní multimediální expozice. Pro 

návštěvníky je zde připravena expozice replik dobových oděvů, obuvi, vzácných 

šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů, které 

probíhají ve Starém Městě. Díky zabudovaným dotykovým obrazovkám s výukovými 

programy se návštěvníci dozvědí dějiny Velké Moravy. Zájemci rovněž mají možnost 

vidět modely rekonstruovaných kostelů, opevnění i maketu někdejšího Veligradu. 

Expozice je doplněna filmem ze života Velké Moravy. [42] 

5.1.3 Církevní památky 

Velehrad – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 

Velehrad je Slovácká obec nacházející se mezi výběžky Chřibů 7 km  

od Uherského Hradiště. Nejvýznamnější památkou obce je komplex kláštera s bazilikou 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Je zde možné navštívit lapidárium, 

dokumentující původní vzhled, pozdně románského kláštera. Za zhlédnutí také stojí 

kaple sv. Cyrila a Metoděje, dříve farní kostel Večeře Páně, pocházející z 1. poloviny 

13. století. V nádvoří a v zahradách klášterního komplexu stojí několik barokních kašen 

z poloviny 18. století. Toto významné duchovní centrum je místem konání častých 

církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. [55] 

 Obr. 5. 6 Velehrad - bazilika 

 

 

 

 

           Zdroj: [55] 
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Uherský Brod – Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

Kostel se nachází na Masarykově náměstí v centru Uherského Brodu. Plány 

trojlodního chrámu navrhl italský architekt Domenico Martinelli, který byl na Moravě 

ve službách šlechtických rodů Liechtenteinů, Harrachů a Kouniců. Jedná se o trojlodní 

stavbu s pravoúhlým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží. Za zhlédnutí také stojí portál 

nad hlavním vchodem a výzdoba kostela, kterou tvoří například obraz Stětí sv. Jana 

Křtitele, obraz knížete Václava či obraz Neposkvrněného početí Panny Marie. [32] 

Svatý Antonínek 

Jedná se o významné poutní místo, nacházející se mezi obcemi Blatnice pod 

Svatým Antonínkem a Ostrožská Lhota. Poutní kaple sv. Antonína Paduánského, patří 

k významným poutním místům Moravského Slovácka. Kapli sv. Antonína nechal 

vystavět kníže Hartman z Lichtenšteina. Hlavní oltář je z bílého mramoru, nachází  

se zde také amatérský reliéf Poslední večeře a obraz sv. Antonína s Ježíšem a anděly, 

vznášející se nad Blatnickou horou. V okolí kaple je v přírodě zasazená křížová cesta, 

studánka se „zdravou vodou“ a socha sv. Antonína. Poutí areál navštíví každoročně 

desítky tisíc poutníků. [51] 

5.1.4 Hrady a zámky 

Státní hrad Buchlov 

Hrad byl založen českým králem jako obranná pevnost a správní středisko  

se soudní pravomocí. Mezi nejstarší části hradu patří obranná věž s obytným mázhaus, 

velká síň a palác s kaplí. Reprezentační rytířský sál byl vystavěn v pozdně gotickém 

slohu na konci 15. století, kdy byl hrad ve vlastnictví pánů z Cimburka. Od první 

poloviny 19. století zde bylo zřízeno veřejně přístupné muzeum, díky kterému byla 

památka udržována a nestala se z ní zřícenina. Hrad je vyhlášen národní kulturní 

památkou a je ve správě NPÚ Praha, ÚOP v Kroměříži, správa SH Buchlov. [58] 

Státní zámek Buchlovice 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších barokních zámků ležících nedaleko hradu 

Buchlov. Zámecký komplex tvoří dva objekty – hlavní zámek a na protější straně 
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hospodářský trakt. Nynější podobu získal zámek ve druhé polovině dvacátých let  

20. století. V hlavní budově se nachází oválný hlavní sál (zvaný hudební), který 

prostupuje dvě patra a je po obvodu předělen galerií, opatřenou zlaceným kovovým 

zábradlím. Vedle hlavního sálu se nalézá kuřácký salonek, který zaujme návštěvníky 

štukovou výzdobou, ornamentálními parketovými podlahami a dominantním portrétem 

Ferdinandy Károlyiové. Součástí zámku je také knihovna a jídelna. Státní zámek je 

národní kulturní památkou. Zámek je obklopen zámeckými zahradami s parkem.  

Po celý rok se zde koná řada výstav, koncertů, hudebních festivalů či divadelních 

přestavení. [47] 

Státní zámek Lednice 

Zámek Lednice se nachází na jižní Moravě. Patří k nejnavštěvovanějším 

památkám české republika spolu s francouzskou zahradou a rozsáhlým anglickým 

parkem. Celý komplex Lednicko-valtického areálu byl zapsán mezi světové a kulturní 

památky UNESCO. Původně se jednalo o vodní gotickou tvrz, která měla za úkol 

chránit vstup do země. Tvrz byla přestavěna na renesanční zámek a poté koncem  

17. století byl barokně přestavěn. Svou nynější podobu získal zámek v roce 1850. Celý 

zámecký komplex je tvořen budovami o osmi křídlech se čtyřmi dvory, dvěma věžemi, 

barokní jízdárnou a skleníkem. [48] 

       Obr. 5. 7 Státní zámek Lednice 

 

 

 

 

 

            Zdroj: [48] 
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Státní zámek Valtice 

Dominantou Valtic je barokní zámek s kaplí a kostelem Nanebevzetí Panny 

Marie. Původně se jednalo o gotický hrad, který byl následně přestavěn na renesanční 

sídlo. Koncem 18. století byla postavena budova zámeckého divadla. Můžete si zde 

prohlédnout dobové interiéry společně s parkem a farním kostelem. Každoročně se zde 

koná řada barokních slavností s řadou koncertů. Ve Valticích sídlí Národní vinařské 

centrum, které provozuje veřejnou degustační expozici Salon vín ČR. [49] 

5.1.5 Lidová architektura 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

Muzeum je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Je zde 

vytvořen model osídlené krajiny s kopaničářskou osadou, vesnicemi z Luhačovického 

zálesí, Horňácka a Dolňácka. V areálu se také nachází dílna na výrobu modrotisku, 

areál seníků a vinohradnických sklepů a „búd“. Expozice seznamují návštěvníky  

se způsobem života a bydlení lidí v těchto oblastech. Vidět zde můžete ukázky řemeslné 

výroby zastoupené kovárnou z Lipova a tkalcovskou dílnou z Nové Lhoty na Horňácku. 

[39]  

 Obr. 5. 8 Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 

  

 

 

 

 

 

 

             Zdroj: [39]  
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Archeoskanzen Modrá 

 Skanzen Modrá se nachází nedaleko Uherského Hradiště, v lokalitě původního 

velkomoravského osídlení. Na základě konkrétních nálezů vzniky nadzemní části 

staveb. Zde máte možnost shlédnout, jak žili Slované, vyzkoušet si dávná řemesla  

a ochutnat speciality. Skanzen se člení na funkční celky a areály. První tvoří opevnění  

se vstupní bránou a strážními věžemi. Druhý areál je sídlištně-hospodářský, na který 

navazuje mocenský, zakončený areálem církevním. V průběhu roku zde probíhají různé 

slavnosti, vystoupení, výstavy či trhy. [27] 

5.1.6 Vojenské památky 

Letecké muzeum Kunovice 

Muzeum bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených v továrně 

v Kunovicích. Nachází se zde stále expozice 23 vojenských, dopravní a sportovních 

letounů. Areál muzea se nachází v sousedství Slováckého aeroklubu, na okraji města. 

Letecké muzeum bylo založeno členy tohoto klubu v roce 1970. Původně bylo muzeum 

umístěno v areálu závodu Let, a pro běžného návštěvníka tedy nebylo dostupné.  

Muzeum provozuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, vlastníkem většiny letadel 

je Slovácký aeroklub. [35] 

     Obr. 5. 9 Letecké muzeum Kunovice 

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: [35]   
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Uherský Brod – Městské opevnění 

Uherský Brod byl opevněn hradební zdí, jejíž zbytky se dodnes zachovaly v jižní 

a severní části města. Tyto zbytky jsou chráněny jako součást městské památkové zóny. 

Zeď byla 1,7 m široká a 10 m vysoká. Ve směru světových stran byly vybudovány čtyři 

vstupní brány. V polovině 18. století ztratilo městské opevnění význam, zdi zůstaly 

opuštěny. Tři ze čtyř městských bran byly zbourány, jediná dochovaná tvoří vstup  

do Muzea J. A. Komenského. [38] 

5.1.7 Židovské památky 

Bzenec – část židovské čtvrti a hřbitov 

Židovská čtvrť byla situována mezi zámkem a náměstím Svobody. Nejstarší část 

areálu nacházející se mezi náměstím a zámkem je zčásti dochována. Jednu dobu tvořily 

židovské domy samostatnou politickou obec Bzenec Židovská Obec. Stáří hřbitova není 

známo, někdy se uvádí, že by mohl být středověkého původu. Poslední pohřeb se zde 

konal v roce 1970. Na hřbitově můžete vidět náhrobky barokního a klasicistního typu. 

Při vstupu se nachází eklektická obřadní síň z konce 19. století. Hřbitov je přístupný  

na požádání, anebo přes komunální hřbitov v běžné otevírací době. [11] 

Strážnice – synagoga a židovský hřbitov 

Synagogy jsou v židovských obcích považované za duchovní střed. Původní 

synagoga, která byla nejspíš poškozená požárem, stála s největší pravděpodobností  

na místě současné nově vybudované. Synagoga je výjimečná tím, že je ze tří stran 

obklopena hřbitovem, který byl patrně založen v polovině 17. století. Poslední pohřby 

se zde konaly po druhé světové válce. Jde o hřbitov s barokními či klasicistními 

náhrobky se zajímavou reliéfní symbolikou. [11] 

5.2 Kultura a tradice 

5.2.1 Folklór a lidové tradice 

Na Slovácku se po celý rok koná řada slavností spojených s představením zvyků, 

písní, tance i hudby jednotlivých souborů. Na počátku roku, přesně tedy na přelomu 
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února a března, stojí za to navštívit fašank. Tyto masopustní obchůzky tanečníků, 

muzikantů a masek můžete vidět například v Kyjově, ve Strání a v řadě dalších vesnic. 

V mnoha slováckých vsích a městech lze o Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé 

sobotě vidět průvody chlapců s klepáči a hrkačkami. Setkat se zde také můžete se 

stavěním máji s ozdobeným vrškem, tato akce se koná v obcích poslední dubnový den. 

Měsíc květen patří jedné z nejvýznamnějších a zároveň nejstarší slavnosti „Jízdě 

Králů“. Tato akce se koná například ve Vlčnově či v Kunovicích. Jedná se o průvod 

královské družiny, kdy králem je malý chlapec obvykle kolem 10 let, za doprovodu 

řady jezdců na ozdobených koních. Akci s neopakovatelnou atmosférou si každoročně 

nenechá ujít tisíce turistů. Většina obcí na Slovácku slaví hody, v mnoha probíhají 

slavnosti vinobraní, zarážání a otevírání hory. Mezi další akce, které stojí za zmínění, 

patří Kunovické léto (mezinárodní dětský festival), Kopaničářské slavnosti ve Starém 

Hrozenkově, mezinárodní folklorní festivaly ve Strážnici, Svatobořicích-Mistříně  

a mnoho dalších. [28] 

5.2.2 Galerie 

Hodonín – Regionální centrum 

Činnost tohoto centra se zaměřuje na propagaci města Hodonína a jeho 

nejbližšího okolí. Seznamuje návštěvníky se zajímavostmi z historie Hodonína, 

významnými osobnostmi města, tradiční lidovou kulturou hodonínského regionu. 

Nachází se zde dvě výstavní místnosti a konferenční sál vybavený audiovizuální 

technikou. V první části expozice se dozvíme něco z dějin Hodonína. Je zde zmínka  

o archeologických nálezech z výzkumu na Masarykově náměstí. Historickou podobu 

města přibližují staré fotografie. V druhé části expozice seznamují veřejnost s hmotným 

a nehmotným kulturním dědictvím Hodonínska. [23] 

Uherské Hradiště – Galerie Joži Uprky 

Galerie se nachází ve zrekonstruované části bývalé jezuitské koleje v Uherském 

Hradišti. Na otevření galerie spolupracovalo město Uherské Hradiště s Nadací 

Moravské Slovácko. Převážnou část vystavených obrazů v Galerii Joži Uprky 

představují vybraná díla ze sbírkového fondu Nadace Moravské Slovácko. Expozice je 
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doplněná o zápůjčky z Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie 

výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci, Krajské galerie ve Zlíně, 

Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Římskokatolické farnosti ve Strážnici. 

V galerii se také nachází plastiky umělcova mladšího bratra, sochaře Franty Uprky.  

Na chodbách jsou v chronologickém uspořádání prezentovány ve velkých formátech 

autentické fotografie ze života Joži Uprky. [18] 

 Obr. 5. 10 Pohled do expozice 

 

 

 

 

 

        Zdroj: [18] 

5.2.3 Muzea 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

Patří k nejznámějším muzeím národopisné oblasti Slovácka i celé Moravy. 

Z původně malého kulturního zařízení vznikla profesionální a vysoce odborná instituce, 

která se nachází v několika budovách. Hlavní budova se nachází ve Smetanových 

sadech, její expozice je věnována Slovácku a národopisným, archeologickým  

a historickým výstavám. S výtvarným uměním jihovýchodní Moravy a s dalšími díly 

autorů je možné se seznámit v Galerii Slováckého muzea v Otakarově ulici. V budově 

památníku Velké Moravy ve Starém Městě můžete vidět expozici dokumentující 

významnou část dějin naší země. Domácká výroba destilátů na moravsko-slovenském 

pomezí je k vidění v Muzeu lidových pálenic ve Vlčnově. [25] 
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Národní zemědělské muzeum ve Valticích 

Expozice tohoto muzea vysvětlují vývoj květinářství, zelinářství, ovocnářství  

a vinařství. V zelinářské expozici se dozvíte o vývoji tohoto oboru, k vidění zde jsou 

předměty, nástroje a další věci, které jsou v zelinářské výrobě používány. Ovocnářská 

expozice je zaměřena na zpracování ovoce. Historické vinařské lisy a nářadí je expozice 

zahrnující specifické nářadí a nástroje, které jsou zde užívány. Expozice Botaniky  

a květinářství tvoří ukázky historických druhů semen zeleniny a květin, výřezů dřev, 

mechů a šišek. [40] 

 Obr. 5. 11 Národní zemědělské muzeum 

 

 

 

 

 

 

           Zdroj: [40] 

5.3 Příroda a krajina 

5.3.1 Lužní krajina 

Tento typ krajiny patří k nejvzácnějšímu a nejohroženějšímu typu přírodního 

prostředí u nás. Lužní ekosystém připomíná svou produktivitou tropický prales. Lužní 

krajiny se kdysi nacházely v údolích řek a říček. Postupně byly tyto oblasti osídlovány, 

díky své úrodné půdě. S novodobými vodohospodářskými úpravami tento typ krajiny 

téměř vymizel. Na Slovácku můžete vidět například největší dochovaný lužní komplex 

na soutoku Dyje a Moravy jižně od Lanžhotu, přírodní parky Niva Dyje, Mikulčický 

luh, Strážnické Pomoraví nebo Národní přírodní rezervace Křivé jezero. Je zde i několik 
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naučných stezek věnovaných lužní krajině, například NS Lužní les (mezi Břeclaví  

a Lednicí) či NS Niva Moravy (okolí Huštěnovic u Uherského Hradiště). [37] 

5.3.2 Rybníky a nádrže 

Na Slovácku se nachází jedna z nejstarších dochovaných rybničních soustav  

na Moravě – Lednické rybníky, jeho součástí je největší moravský rybník Nesyt. Kolem 

rybniční soustavy vede naučná stezka. Národní přírodní rezervace Lednické rybníky 

patří k nejvýznamnějším ptačím lokalitám u nás. Největší vodní komplex v této oblasti 

je Novomlýnská nádrž. Jedná se o komplex tří uměle vytvořených nádrží. Druhou 

největší vodní plochou jsou Ostrožská jezera, která vznikla těžbou štěrkopísku. [45] 

5.3.3 Fauna a flora 

Rostliny a živočichové jsou v oblasti Slovácka velmi pestře zastoupeny. 

V oblasti Pálavy se můžete na jaře setkat se žlutými květy hlaváčků a fialovými kosatci. 

Milovníci orchidejí by si neměli nechat ujít nádhernou podívanou na Bělokarpatských 

loukách. Příkladem vzácných živočichů vyskytujících se v Chřibech jsou například čáp 

černý, včelojed lesní či kudlanka nábožná. Za zmínku také stojí výskyt vyder a bobrů. 

Také nesmí být zapomenut jeřáb oskeruše, který je považován za strom Slovácka. [44] 

5.3.4 Chráněné krajinné oblasti 

CHKO Pálava 

CHKO Pálava je součástí přírodní rezervace Dolní Morava. Nejvyšší vrchol je 

Děvín (550 m), kde se nachází zřícenina středověkého hradu Děvičky. Panorama 

Pavlovských vrchů dotváří také trosky Sirotčího hrádku na Stolové hoře. Vrchol Tudor 

v sobě ukrývá jeskyně s krasovou výzdobou. Jedinečnost Pálavy dotváří i jedinečné 

Křivé jezero, kde hnízdí například orel mořský, čáp bílý či bobr evropský. Pálava je 

cílem turistů jak domácích, tak i zahraničních. Přijíždí zde za krásnou přírodou, 

památkami a také je láká pohostinností místního obyvatelstva. [31] 
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CHKO Bílé Karpaty 

CHKO Bílé Karpaty se nacházejí na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště  

a Zlín. Návštěvníky zde láká jedinečná krajina, množství památek a lidových zvyků, je 

zde spousta možností pro strávení letní či zimní dovolené. Bílé Karpaty jsou nejvyšším 

pohořím jihozápadního okraje vlastního karpatského horského systému. Jejich 

nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m). Bílé Karpaty patří mezi území 

s nejvyšší pestrostí a množstvím zastoupení orchidejí ve střední Evropě. Mezi 

nejznámější památky patří například kuželovský větrný mlýn, novogotický zámek Nový 

Světlov v Bojkovicích, stavby Dušana Jurkoviče v Luhačovicích či zřícenina 

románského hradu v Brumově. [20] 

5.4 Víno a vinařství 

Slovácko lze považovat za kraj vinic a vína, vinařství má zde tisíciletou tradici. 

Na Slovácku se nachází tři ze čtyř podoblastí vinařské oblasti Morava. Mikulovská 

podoblast je svou rozlohou největší a je proslavená bílými víny – Ryzlinkem vlašským, 

Veltlínským zeleným, Rulandským bílým a Chardonnay. Velkopavlovická podoblast je 

známá nejen díky bílým vínům – Veltlínské zelené, Rulandské šedé, Tramín červený, 

Pálava či Muškát Moravský, ale především díky červeným vínům, jako je Modrý 

Portugal či odrůda André. Slovácká podoblast je známá díky Ryzlinku rýnskému, 

Rulandskému bílému a šedému, Muškátu moravskému či odrůdě Müller-Thurgau  

a z červených vín díky Frankovce, Zweigeltrebe či Cabernetu Moravia. Mimo 

zmíněných odrůdových vín z této podoblasti pocházejí i známková vína „Blatnický 

roháč“ což je směs Rulandského bílého a Sylvánského zeleného či „Bzenecká lipka“, 

která se vyrábí z Ryzlinku rýnského. Mezi vinařské obce patří Mikulov, Valtice, Dolní 

Dunajovice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Hustopeče, Mutěnice, Čejkovice, 

Strážnice, Blatnice pod sv. Antonínkem, Dolní Bojanovice, Bzenec, Kyjov či Ždánice. 

Pozoruhodné sklepní oblasti se nacházejí v Pavlově, v Petrově, v Blatnici pod sv. 

Antonínkem, ve Valticích, v Čejči, v Dubňanech, v Miloticích, v Čejkovicích či  

v Uherském Hradišti-Mařaticích. Celé Slovácko pokrývají naučné a vinařské stezky, na 

kterých se můžete dozvědět zajímavosti o vinařství a vínu. Tyto informace také 

poskytují v zajímavých muzejních expozicích (např. v Mikulově) či ve velkých 
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vinotékách. Celoročně se zde koná řada vinařských akcí, mezi které patří slavnosti 

vinobraní, koštů, zarážání hory a řada dalších. [46]  

 Obr. 5. 12 Mapa vinařských podoblastí  

 

 

 

 

 

   

     

 

Zdroj: [24] 

5.5 Lázeňství a wellness 

Voda s léčivými účinky má v tomto regionu dlouhou tradici, která sahá až  

do 16. století. Již v té době byly popisovány vývěry sirnaté kyselky v Nezdenicích jako 

žádané a navštěvované místo s léčivou vodou. Z již zaniklých lázní stojí za zmínku 

lázně „U Zdravé vody“ poblíž Koryčan či lázně „Heliga“ v Čejči, které byly známé díky 

svým léčivým sirným pramenům. Dnes zde najdete bezpočet místních pramenů  

a studánek, většina z nich je spojována s pověstmi o své léčivé síle. Moderně vybavené 

lázeňské zařízení, kvalitní prameny, lázeňské pobyty i wellness programy nabízí lázně 

v Ostrožské Nové Vsi, Buchlovicích-Smraďavce či Hodoníně. S lázeňským pobytem je 

spojen pobyt v krásném prostředí, možnost vycházek do přírody či návštěva kulturních 

a společenských akcí. [59] 
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6 Výsledky výzkumu a doporučení 

V této kapitole se bude pracovat s primárními informace, získanými 

z dotazníkového šetření. Informace budou zpracovány graficky a poté slovně 

okomentovány. Také se z nich vyvodí doporučení. Ze získaných informací bude zpracována 

SWOT analýza. 

6.1 Dotazníkové šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit: 

 jak je oblast Slovácko známá mezi lidmi, 

 proč zde lidé cestují, 

 co se jim vybaví při zmínce o Slovácku, 

 co vnímají jako nejpřitažlivější nebo přinejmenším zajímavé, 

 co považují za nedostatky, 

 jaké místa se jim vybaví při myšlence na oblast Slovácko. 

Výzkum probíhal v období od února 2015 do března 2015. Vytvořený dotazník 

byl k vyplnění na internetovém portálu survio.com. Dotazování bylo prováděno také 

osobně, a to v Uherském Hradišti a v Opavě. Dotazník (viz. Příloha č. 1) byl předložen 

129 respondentům. Zde bude podrobně rozebraná každá z 14 otázek, z nichž 1 byla 

otevřená. Každá otázka bude graficky znázorněna a doplněna o komentář.  

6.1.1 Vyhodnocení výsledků 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

Graf č. 6.1 

Pohlaví respondentů

40%

60%

Žena

Muž

 

           Zdroj: Vlastní průzkum 

Průzkumu se zúčastnilo 129 respondentů. Z tohoto grafu můžeme vyčíst, že ženy byly 

zastoupeny v počtu 77, což je 60 % z celkového počtu dotazovaných. Muži tvořili  

40 %, což představuje 52 respondentů. 
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2. Ve které věkové kategorii se nacházíte? 

Graf č. 6. 2 
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 Zdroj: vlastní výzkum 

Dle grafu je patrné, že na dotazník odpovídali především lidé ve věku do 26  

(63 respondentů, 48 %). Další věkové skupiny byly zastoupeny v průměru stejným 

počtem osob. Další nejčastěji odpovídající skupinu tvořili lidé ve věku 27 – 40 let  

(23 respondentů, 18 %). Skupina ve věku 41 – 50 let byly zastoupena 19 respondenty, 

což je 15 %. O 1 % méně zastoupenou skupinou byli lidé ve věku 51 – 60  

(18 respondentů, 14 %). Nejméně zastoupenou byli lidé ve věkové kategorii 60 a více 

let (6 respondentů, 5 %). 

3. Z kterého kraje pocházíte?  

Graf č. 6. 3 
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                      Zdroj: Vlastní průzkum 
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Dotazník vyplnili lidé ze všech krajů České republiky, dokonce i 5 osob žijících 

mimo území České republiky. Nejvíce respondentů pocházelo z Moravskoslezského 

kraje (31 respondentů, 24 %). Výrazně byl také zastoupen Zlínský kraj (18 respondentů, 

14 %), Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj (12 respondentů, 9 %). Ostatní regiony byly 

zastoupeny v menší míře. 

4. Navštívil(a) jste již region Slovácko? 

Graf č. 6. 4 
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             Zdroj: Vlastní průzkum 

Účelem této otázky bylo zjistit, zda lidé v regionu žijí nebo jej již navštívili. 

Z celkového počtu dotazovaných zde žije 25 respondentů (19 %).  

55 respondentů region Slovácko navštívilo už vícekrát, 28 respondentů zde bylo pouze 

jednou či dvakrát. Slovácko nenavštívilo 21 dotazovaných, z nichž 6 se ho navštívit 

chystá. 

5. Jakou délku pobytu preferujete? 

Graf č. 6. 5 
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      Zdroj: Vlastní průzkum 

Je patrné, že dotazovaní preferují víkendové pobyty (54 respondentů, 42 %). 

Poté jsou mezi respondenty oblíbené týdenní pobyty (43 respondentů, 33 %).  
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15 % dotazovaných upřednostňuje pobyty delší.  Jednodenní pobyty jsou preferovány  

10 % respondentů. 

6. S kým nejčastěji cestujete? 

Graf č. 6. 6  
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      Zdroj: Vlastní průzkum 

Podle výsledků dotazníkového šetření je patrné, že respondenti nejčastěji cestují 

se svými přáteli (53 respondentů, 42 %). Na druhém místě se umístilo cestování 

s parterem či partnerku (26 respondentů, 20 %). Respondenti také často cestují se svou 

rodinou či sami (25 respondentů, 19 %). 

7. Za jakým účelem jste navštívil(a) tento region? 

Graf 6. 7 

Za jakým účelem jste navštívil(a) tento region?
6%

10%

21%

8%10%
13%

21%

11%

Práce Historické a kulturní památky Vinařství

Wellness Turistika Kulturní akce

Jiný Region jsem nenavštívil(a)

 

       Zdroj: Vlastní výzkum 

Nejvíce respondenti do tohoto regionu jezdí za vinařstvím a z jiného důvodu  

(27 respondentů, 21 %). 17 respondentů (13 %) navštívilo v regionu Slovácko nějakou 

kulturní akci. Zbylé možnosti se dočkaly skoro stejného počtu odpovědí.  
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8. Jaká kulturní akce/památka/ slavnost se Vám vybaví ve spojení 

s regionem Slovácko? 

Tabulka č. 6. 1 

Slavnosti vína v Uh. Hradišti 38 Fašanky, hody 18 

Víno, vinobraní 14 Věstonická Venuše 44 

Lednicko-valtický areál 9 Baťův kanál 35 

Lázně Ostrožská Nová Ves 8 Letní filmová škola v UH 19 

Jízda králů 12 Galerie Joži Úprky 24 

            Zdroj: Vlastní průzkum 

Tato otázka byla jedinou otevřenou otázkou v celém dotazníku. Respondenti zde 

získali možnost odpovědět, co se jim vybaví při pomyšlení na region Slovácko. 

Odpovědí se zde nashromáždilo na 286, v tabulce č. 6. 1 jsou uvedeny pouze některé 

z nich. Některé místa, kulturní akce či památky se zde hodně opakovaly, což je 

způsobeno hlavně tím, že jsou, více známe. Respondenti zde nejčastěji vypisovali 

Slavnosti vína v Uherském Hradišti, Letní filmovou školu v Uherském Hradišti. 

Velkému množství dotazovaných se při pomyšlení na region Slovácko vybavila 

Věstonická Venuše či Jízda králů ve Vlčnově. Našlo se zde i několik sportovních 

nadšenců, kteří zde zmínili fotbalový klub FC Slovácko. Baťův kanál či galerie Joži 

Úprky byly další časté odpovědi. Z historických památek dotazování zmínili například 

Lednicko-valtický areál s obrovskou zahradou a botanickým skleníkem.  

9. Navštívil(a) jste kulturní akci/památku/slavnost, kterou jste napsali 

v předchozí otázce? 

Graf č. 6. 8 
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              Zdroj: Vlastní průzkum 
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45 % respondentu navštívilo kulturní akci/památku/slavnost zmíněnou 

v předchozí otázce. Velká část respondentů, tedy 55 %, uvedenou kulturní 

akci/památku/slavnost nenavštívila, z nichž 16 % se jí navštívit chystá. 

10. Co je podle Vás v regionu Slovácko nejzajímavější? 

Graf č. 6. 9 
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          Zdroj: Vlastní průzkum 

Respondenti v tomto regionu považují za nejzajímavější kulturní či folklorní 

akce (36 respondentů, 28 %). Na druhém místě lidé vybrali vinařství (30 respondentů, 

23 %). Další možnosti vybralo přibližně stejné množství respondentů. 

11. Co je největším nedostatkem regionu Slovácko? 

Graf č. 6. 10  
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      Zdroj: Vlastní průzkum 

25 % ze všech dotazovaných respondentů se shodlo na tom, že největším 

nedostatkem regionu Slovácko je doprava. Jako druhý největší nedostatek shledali 

respondenti nedostatek informací o regionu, i když v současné době se tento region 

snaží více prezentovat. Přibližně stejný počet respondentů odpověděl, že největším 
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nedostatkem oblasti Slovácka je kvalita ubytování, kvalita stravování či kulturní akce. 

11 respondentů uvedlo, že největším nedostatkem je péče o památky. 

12. Jaký dopravní prostředek preferujete? 

Graf č. 6. 11  
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           Zdroj: Vlastní průzkum 

37 % oslovených respondentů preferuje k cestování auto, že tato možnost bude 

na prvním místě, se dalo předpokládat. Je to hlavně díky tomu, že cestování autem je 

velmi pohodlné, můžete si zastavit na místech, kde byste se vlakem nebo autobusem 

nedostali a nejste vázání na jízdní řády. Podobné množství respondentů preferuje 

cestování autobusem či vlakem. Ani cyklisté nezůstali pozadu (18 respondentů) a našli 

se i takoví, kteří nejraději chodí pěšky nebo se přepravují jiným způsobem. 

13. Jak moc je pro Vás region Slovácko atraktivní? 

Graf č. 6. 12 
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      Zdroj: Vlastní průzkum 

Dle grafu č. 6. 12 je patrné, že pro 39 % (51 respondentů) je region Slovácko 

atraktivní. Pro dalších 36 respondentů (28 %) je tato oblast velmi atraktivní, možnost 

méně atraktivní zvolilo 21 respondentů (16 %). 11 respondentům (9 %) je jedno, zda je 

region Slovácko atraktivní či nikoliv a 10 dotazovaným (8 %) přijde region Slovácko 

neatraktivní.  
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14. Navštívil(a) byste opět region Slovácko? 

Graf č. 6. 13 
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            Zdroj: vlastní průzkum 

Ze všech dotazovaných respondentů 91 % plánuje znovu navštívit region 

Slovácko, a to ať už kvůli zajímavým kulturním akcím (44 respondentů, 33 %), jiným 

aktivitám (42 respondentů, 33 %), či kvůli zajímavým památkám (32 respondentů,  

25 %). 11 z dotazovaných lidí by region Slovácko znovu nenavštívilo.  

6.1.2 Shrnutí dotazníkového šetření 

Respondentům byly pokládány otázky z vytvořeného dotazníku, při odpovídání 

byly v převaze ženy. Největší skupinu odpovídajících tvořili respondenti do věku 26 let. 

Průzkum probíhal elektronickou formou a osobním dotazováním v Opavě a Uherském 

Hradišti, občané obou dvou lokalit byli velmi ochotní. 

Zajímala jsem se, z jakého důvodu respondenti tento region navštívili a jaké 

atraktivity se jim vybaví při jeho zmínce. Nejvíce zde lidi cestují kvůli vinařství  

a velkému množství kulturních a společenských akcí. Převážné většině návštěvníků  

se tedy při zmínění Slovácka vybaví Slavnosti vína v Uherském Hradišti. K dalším 

atraktivitám, které v dotazníku byly hojně zmiňovány, patří například Baťův kanál, 

Věstonická Venuše, Jízda králů či Lednicko-valtický areál.  

Nejčastěji se zde turisté dopravují autem či autobusem, v menší míře využívají 

služeb vlakové dopravy. Mnoho respondentů se shodlo na tom, že největším 

nedostatkem tohoto regionu je právě doprava, která je podle nich nedostatečná. Proto 

není divu, že preferují cestování autem, které je pro ně pohodlnější, a nejsou vázání  

na žádné jízdní řády.  
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Respondenti považují Slovácko za atraktivní region a 91 % z nich by se do 

regionu opět vrátila. 

6.2 SWOT analýza 

6.2.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky patří: 

 Zachovalé lidové tradice a zvyky, 

 velké množství kulturně – historických památek, 

 velké množství přírodních atraktivit (CHKO Bílé Karpaty, CHKO 

Pálava, CHKO Chřiby), 

 nejvýznamnější vinařská oblast, vinařská turistika, 

 široká škála kulturních a společenských akcí, 

 lodní doprava na Baťově kanálu, 

 pohostinnost místního obyvatelstva, 

 výhodná geografická poloha – blízkost hranic se Slovenskem  

a Rakouskem, 

 kvalitní síť informačních center, 

 velké množství podzemních minerálních a léčivých vod, lázeňský 

cestovní ruch, 

 dobrá nabídka gastronomie, 

 kvalitní síť cyklostezek, turistických tras a naučných stezek, 

 možnost letecké dopravy (letiště v Kunovicích), 

 památky zařazené na seznam UNESCO (Lednicko-valtický areál, Jízda 

králů ve Vlčnově). 

6.2.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky patří: 

 Málo kvalifikovaných pracovníků, špatná jazyková vybavenost, v oblasti 

cestovního ruchu, 
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 nedostatek informací o regionu, 

 špatná kvalita silnic, nedostatek autobusových a vlakových spojů, 

 špatná péče o kulturní a historické památky, 

 nedostatečná kvalita služeb podél cyklostezek a u vodních rekreačních 

ploch, 

 převažující poptávka v letní sezóně, 

 značné rozdíly ve struktuře a kvalitě služeb mezi jednotlivými oblastmi 

regionu Slovácko, 

 nedostatek možností pro rodiny s dětmi – chybějící atrakce a atraktivity. 

6.2.3 Příležitosti 

Mezi příležitosti patří: 

 Zkvalitnění služeb podél cyklostezek a u vodních rekreačních ploch, 

 růst hodnoty turistické značky Slovácko a budování kvalitní image, 

 možnost využití letiště v Kunovicích, 

 udržování folklóru a zdejších tradic, 

 rozvoj venkovské turistiky, 

 potenciál pro rozvoj vinařské turistiky, 

 lepší propagace, využití značky UNESCO, 

 vybudování nových lázní, wellness a sportovních zařízení, 

 modernizace ubytovacích zařízení na ubytování vyšších tříd, 

 tvorba nových pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu, 

 rozvoj spolupráce s významnými turistickými oblastmi v blízkosti 

regionu (Slovensko, Rakousko, velká města), 

 přilákání zahraničních turistů. 

6.2.4 Hrozby 

Mezi hrozby patří: 

 Nedostatečné množství finančních prostředků na obnovu památek, 

 zhoršování stavu silnic a dálnic, 
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 zhoršování stavu památek, 

 konkurence okolních destinací a oblastí, 

 snižování počtu návštěvníků, 

 znečišťování rekreačních vodních ploch, 

 nedostatečná propagace regionu, 

 nedostatek finančních prostředků pro rozvoj cestovního ruchu, 

 možnost přetížení dnes atraktivních lokalit. 

6.2.5 Zhodnocení a doporučení 

Region Slovácko má dobré předpoklady k rozvoji cestovního ruchu. Dle 

výsledků dotazníkového šetření a SWOT analýzy bych doporučila následující kroky ke 

zlepšení nynější situace. 

Za jednu z největších výhod tohoto regionu lze považovat geografická poloha 

regionu. Sousedství se Slovenskem a Rakouskem zaručuje příliv zahraničních turistů. 

Cizinci jsou ochotní utratit za dovolenou více, což přináší do oblasti více kapitálu. 

Slovácko je známé také díky vinařství, folklórním tradicím a slavnostem, které jsou 

dalšími výhodami. Nachází se zde kvalitní síť turistických informačních center, kde 

Vám personál ochotně poskytne potřebné informace k jednotlivým kulturně- 

historickým památkám, konaným slavnostem a mnoho dalšího. Mezi silnou stránku také 

patří možnost využití letecké dopravy, díky letišti v Kunovicích. Při návštěvě tohoto 

regionu se setkáte s velmi pohostinným obyvatelstev, což považuji také za jednu 

z velkých výhod.  

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že největším nedostatkem (tedy slabou 

stránkou) regionu je doprava a s tím spojená špatná kvalita silnic. Tato skutečnost může 

odradit některé turisty od návštěvy regionu, proto je třeba získat finanční prostředky na 

opravu nynějších či popřípadě výstavbu nových silnic. Další slabou stránkou jsou málo 

rozvinuté služby podél cyklostezek. Měly by zde být vybudovány nové občerstvovací 

místa, toalety či půjčovny kol, které by přispěly k návštěvě míst, kde se jiným 

způsobem dopravy turisté nepodívají. Jako slabá stránka byla v dotazníku ještě zmíněná 

nedostatečná informovanost o regionu, proto bych se zaměřila především na propagaci 

na internetu či umístění reklamy do časopisů a rádií. 
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V této oblasti se nachází řada ubytovacích zařízení, většina z nich je ale zastaralá 

a nemoderní. Chybí zde ubytovací zařízení na lepší úrovni. Určitě by zde pomohlo 

získání finančních prostředků na obnovu těchto zařízení či výstavbu nových 

komfortnějších ubytovacích zařízení. Důležité je také zkvalitnění péče o památky, 

vynaložení většího množství finančních prostředků na zlepšení jejich technického stavu. 

V tomto regionu se nachází málo kvalifikovaných pracovníků se špatnou 

jazykovou vybaveností pracujících v cestovním ruchu. Zaměstnanci by měli být lépe 

motivování při zdokonalování se v cizím jazyce a to například zajištěním volného času 

či poskytnutím finančních prostředků na jazykové kurzy.  

Největší hrozba, která by mohla postihnout tento region, jsou peníze. Nezíská-li 

region dostatek finančních prostředků (např. od státu či EU – formou dotací), bude se  

i nadále zhoršovat stav silnic, stav řady technických či kulturních památek a také 

nebude docházet k rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu.  

Může zde dojít k přetížení dnes atraktivních lokalit, proto bych doporučila 

rozvíjet cestovní ruch i v dalších oblastech. V těchto oblastech bych podporovala vznik 

nových atraktivit a zaměřila bych se převážně na atraktivity pro rodiny s dětmi. 

Hrozbou je také konkurence okolních oblastí regionu Slovácko, proto se zde musí snažit 

o udržení jedinečnosti a atraktivity. 

6.3 Nabídka využití atraktivit regionu Slovácko 

Díky získaným informacím z dotazníkového šetření a nastudovaným informacím 

o tomto regionu, bude v této podkapitole vytvořen zájezd. Zvolila jsem variantu 

víkendového zájezdu, jelikož tuto délku zájezdu v současnosti preferuje většina lidí, pro 

osoby ve věku 25 – 30 let. K zájezdu bude vytvořená přibližná kalkulace ceny zájezdu 

pro jednu osobu, dle programu a ubytování. 

6.3.1 Víkendový pobyt na Slovácku 

Víkendový pobyt na Slovácku umožňuje návštěvu některých z nejznámějších 

památek oblasti. Podíváte se například na Státní zámek Buchlovice, odreagovat se 

můžete v sirných lázních Smraďavka či při procházce Uherským Hradištěm. Navštívíte 



56 

 

nejvýznamnější poutní místo na Moravě. Příjemným zpestřením zájezdu je plavba za 

historií Baťova kanálu.  

Program zájezdu 

1. den 

 Státní zámek Buchlovice 

o Zámek spolu s rozsáhlým parkem představuje architektonický 

skvost postavený v 17. – 18. století ve stylu pozdní renesance 

italským stavitelem Domenicem Martinellim. 

 Sirné lázně Buchlovice – Smraďavka 

o Prohlídka areálu. 

o Možnost podstoupit některou z procedur dle uvážení návštěvníků. 

 Uherské Hradiště 

o Příjezd ve večerních hodinách. 

o Ubytování v hotelu. 

o Večerní procházka městem a volný program dle vlastního uvážení 

2. den 

 Velehrad 

o Jedná se o jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. 

o Prohlídka poutního areálu s průvodcem. 

 Archeoskanzen Modrá 

o Je vybudován v lokalitě původního velkomoravského osídlení 

v blízkosti Velehradu. 

o Ukázky pečení placek, lukostřelby, výroby keramiky, zakoupit si 

zde můžete suvenýry. 

o Vyhlídková věž Modrá 

 Jedná se o věž postavenou v roce 2011 v areálu skanzenu. 

 Je vysoká cca 13 metrů 

 Uherské Hradiště  

o Návštěva Slováckého muzea a galerie 

o Večerní program dle vlastního uvážení (návštěva kina, 

aquaparku,…) 
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3. den 

 Baťův kanál 

o Jedná se o technicky nejzajímavější místo. 

o Plavba za historií Baťova kanálu. 

 Okružní plavba po kanále i řece Moravě přes 

mimoúrovňové křížení se zbytky lodní lanovky, proplutí 

plavební komorou a odborný výklad po celou dobu 

plavby. 

 Odhlášení ubytování a odjezd domů. 

Ubytování 

 Ubytování pod Kopcem 

 Adresa: 1. Máje 236, Uherské Hradiště – Mařatice, 686 05 

 Jedná se o pokoje hotelového typu s vlastním sociálním zařízením 

 

Kalkulace zájezdu 

Ubytování pod kopcem 

 1 os. pokoj/noc      480,- Kč 

 1 snídaně       80,- Kč 

 celkem (2 noci, 2 snídaně) 1120,- Kč 

 V ceně ubytování je zahrnuto DPH a místní poplatky. 

 

Ostatní služby (ceny jsou vždy pro 1 dospělou osobu) 

 Státní zámek Buchlovice     130,- Kč 

 Procedury v sirných lázních (dle vlastního výběru)   150 – 650,- Kč 

 Velehrad – prohlídka areálu s průvodcem     60,- Kč 

 Archeoskanzen Modrá       80,- Kč 

 Slovácké muzeum        60,- Kč 

 Galerie Slováckého muzea       50,- Kč 

 Baťův kanál – velký plavební okruh    169,- Kč 

 Celkem (+ vybraná procedura)    549,- Kč 

 

Celková cena zájezdu činí 1669,- Kč + vlastní doprava.  
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat region Slovácko jako zajímavou 

turistickou oblast a vytvořit nabídku využití atraktivit v regionu. Těchto skutečností 

bylo dosaženo pomocí nastudování dostupné literatury a zdrojů, sestavením SWOT 

analýzy a pomocí dotazníkového šetření. 

V teoretické části jsem zpracovala informace získané z literárních zdrojů. 

Použitá literatura se týkala teoretických východisek cestovního ruchu, ale také jsem 

využila literaturu řešící problematiku marketingu, managementu a marketingového 

výzkumu. 

V praktické části jsem charakterizovala oblast Slovácko, k tomuto jsem využila 

internetové zdroje a údaje získané v informačním centru v Uherském Hradišti. Popsala 

jsem tedy jednotlivé turistické zóny Slovácka. Poté jsem přistoupila k popisu mnou 

vybraných atraktivit, které jsem rozdělila do skupin a u každé zmínila dvě až tři 

památky. Následně jsem vyhodnotila dotazníkové šetření a jednotlivé odpovědi 

přehledně zpracovala do grafů a následně slovně okomentovala. Součástí praktické části 

bylo také vytvoření SWOT analýzy, na jejímž základě jsem zhodnotila slabé stránky  

a hrozby regionu, které je třeba v budoucnu odstranit či aspoň omezit. Také z ní 

vyplynulo, že Slovácko má mnoho silných stránek, které je potřeba udržovat 

přinejmenším ve stejné míře.  

V doporučení a zhodnocení jsem nastínila řešení nedostatků, vyplývajících ze 

SWOT analýzy. Region by se měl zaměřit na zlepšení kvality poskytovaných služeb, 

převážně ubytovacích, a získat peněžní prostředky na opravy silnic či technického stavu 

řady památek. 

Po zhodnocení a nastudování informací o regionu Slovácko jsem dospěla 

k závěru, že tato oblast má silný potenciál k rozvoji cestovního ruchu. Je zde kvalitní síť 

informačních turistických center, které poskytují veškeré informace potřebné při 

návštěvě regionu (informace o ubytování, gastronomii, dopravě, historii města a jeho 

architektuře, otevírací doby atraktivit regionu či zajistí prohlídku konkrétní památky). 
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Region je vyhledávaný díky velkému množství památek, ale také kvůli své bohaté 

nabídce kulturních a dalších společenských akcí. 

V poslední kapitole jsem vytvořila návrh nabídky využití atraktivit regionu 

Slovácko. Osobně jsem navrhla program víkendového zájezdu a sestavila kalkulaci 

služeb s ním spojenou. Zájezd může sloužit jako inspirace cestovním kancelářím, 

cestovním agenturám či jej můžou nabízet pracovníci informačních center regionu 

Slovácko. 
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Příloha č. 1 

Dotazník - Atraktivity regionu Slovácko 

Dobrý den, 

jmenuji se Silvie Tvrdá a jsem studentkou Ekonomiky cestovního ruchu na VŠB-TU Ostrava. 

Tímto bych Vás chtěla požádat, abyste věnovali několik minut svého času a vyplnili 

následující dotazník. Dotazník je zaměřen na region Slovácko. Výsledky dotazníku budou 

sloužit pouze k zpracování mé bakalářské práce a zaručuji naprostou anonymitu. Děkuji za 

vyplnění. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

2. Ve které věkové kategorii se nacházíte? 

a) do 26 (včetně) 

b) 27 – 40 

c) 41 – 50 

d) 51 – 60 

e) 60 a více 

 

3. Z kterého kraje pochází? 

a) Hlavní město Praha 

b) Středočeský kraj 

c) Jihočeský kraj 

d) Plzeňský kraj 

e) Karlovarský kraj 

f) Liberecký kraj 

g) Ústecký kraj 

h) Královehradecký kraj 

i) Pardubický kraj 

j) Kraj Vysočina 
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k) Jihomoravský kraj 

l) Olomoucký kraj 

m) Zlínský kraj 

n) Moravskoslezský kraj 

o) Nejste z České republiky 

 

4. Navštívil(a) jste již region Slovácko? 

a) ano, žiji zde 

b) ano, byl(a) jsem zde 1 – 2 krát 

c) ano, byl(a) jsem zde víckrát 

d) ne, ale plánuji navštívit 

e) ne, nenavštívil(a) 

 

5. Jakou délku pobytu preferujete? 

a) jednodenní 

b) víkendový 

c) týdenní 

d) déle 

 

6. S kým nejčastěji cestujete? 

a) s rodinou 

b) s přáteli 

c) sám/sama 

d) s partnerem 

 

7. Za jakým účelem jste navštívil(a) tento region? 

a) práce 

b) historické a kulturní památky 

c) vinařství 

d) wellness 

e) turistika 

f) kulturní akce 
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g) region jsem nenavštívil(a) 

 

8. Jaká kulturní akce/památka/ slavnost se Vám vybaví ve spojení s regionem Slovácko? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Navštívil(a) jste kulturní akci/památku/slavnost, kterou jste napsali v předchozí otázce? 

a) ano 

b) ne 

c) chystám se navštívit 

 

10. Co je podle Vás v regionu Slovácko nejzajímavější? 

a) kulturní/folklórní akce 

b) sportovní vyžití 

c) přírodní památky 

d) kulturní a historické památky 

e) vinařství 

 

11. Co je největším nedostatkem regionu Slovácko? 

a) doprava 

b) kvalita ubytování 

c) kvalita stravování 

d) kulturní akce 

e) nedostatek informací o regionu 

f) péče o památky 

 

12. Jaký dopravní prostředek preferujete? 

a) auto 

b) autobus 

c) vlak 

d) na kole 

e) pěšky 
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13. Jak moc je pro Vás region Slovácko atraktivní? 

a) velmi atraktivní 

b) atraktivní 

c) méně atraktivní 

d) neatraktivní 

e) je mi to jedno 

 

14. Navštívil(a) byste opět region Slovácko? 

a) ano, jsou zde zajímavé kulturní akce 

b) ano, jsou zde zajímavé památky 

c) ano, jiné 

d) ne 

 

 

 

 

 


