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1 Úvod 

Cestovní ruch je fenoménem této doby a jeho účastníkem se může stát kdokoliv 

z nás, kdo má zájem o cestování a poznávání svého okolí. Ať už se rozhodneme 

cestovat ve své rodné zemi, nebo poznávat svět za hranicemi, stáváme se účastníky 

cestovního ruchu. Účastníkem cestovního ruchu je tedy osoba, která se vydala 

za poznáním, turistikou, zábavou či rekreací mimo místo svého bydliště. 

 Téma bakalářské práce: Identifikace turistických atraktivit Mikroregionu 

Ostrožsko - Veselsko je nejen tématem, ale i oblastí mně velmi blízkou. V mikroregionu 

se nachází osm velmi krásných měst a obcí, které nabízejí mnoho zajímavého. 

Mikroregion sdružuje Uherský Ostroh, Ostrožskou Novou Ves, Veselí nad Moravou, 

Blatnici pod Sv. Antonínkem, Blatničku, Hluk, Ostrožskou Lhotu a Boršice u Blatnice. 

Ke každému z těchto měst a obcí se váže historie vzniku, řada historických památek 

a zajímavých míst, jejichž identifikace je cílem této bakalářské práce. 

Obsahem bakalářské práce je charakteristika cestovního ruchu, to znamená 

vymezení pojmu cestovní ruch včetně jeho forem a druhů, a také identifikace účastníků 

cestovního ruchu. Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení Mikroregionu Ostrožsko -

Veselsko ve smyslu charakteru jedinečnosti této oblasti. Pro přesné chápání oblasti 

a jejich částí je důležité přesně definovat pojem město, obec, ale i samotný mikroregion. 

 Za účelem návštěvy turisticky atraktivních míst cestují nejen účastníci cestovního 

ruchu, kteří danou oblast pouze navštíví, ale i účastníci, kteří mají zájem o využití 

ubytovacích a stravovacích služeb. V oblasti Ostrožsko - Veselsko se nachází mnoho 

ubytovacích i stravovacích zařízení, která poskytnou účastníkům cestovního ruchu 

rozsáhlou nabídku služeb. Ať už turista nebo výletník může využít v mikroregionu 

služeb informačních center, která jsou zdrojem cenných informací i typů na výlety. 

Turistická atraktivita oblasti je dána nejen samotnými atraktivitami, které 

v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko jsou, ale i povědomím o nich. V rámci 

identifikace turistických atraktivit Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko bude cíleně 

provedena analýza, založená na dotazníkovém šetření. Cílem analýzy je ve výsledcích 

dotazníkového šetření zjistit výši povědomí dotázaných o službách a možnostech 

mikroregionu, včetně jejich využití.  
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

Metodika zpracování a cíl práce je kapitola, která se zabývá charakterizováním cílů 

bakalářské práce, včetně vysvětlení metodických postupů zpracování tématu. 

2.1 Cíl práce 

Cílem této práce je identifikovat turistické atraktivity v Mikroregionu Ostrožsko – 

Veselsko, ve smyslu identifikace jednotlivých měst a obcí, které spadají do sdružení 

nazývané mikroregion. Cílem práce je především identifikovat v daných městech 

a obcích konkrétní turisticky atraktivní památky, zajímavá místa, typy na sportovní či 

jiné vyžití, ale i ubytovací a stravovací zařízení včetně informačních center a tím zvýšit 

povědomí o této oblasti. 

2.2 Metodika zpracování 

Základním kamenem pro zpracování mé bakalářské práce je jistá znalost dané 

oblasti. Ke zpracování tématu slouží literatura, zaměřující se na cestovní ruch, geografii 

cestovního ruchu a literatura charakterizující jednotlivé oblasti Mikroregionu Ostrožsko 

– Veselsko.  

V teoretické části bakalářské práce se zabývám především charakteristikou 

a významem cestovního ruchu a poskytovaných služeb, kterými jsou v cestovním ruchu 

bezesporu ubytovací, stravovací a dopravní služby. V rámci poskytovaných služeb 

nemohou chybět služby informačních center. Teoretická část se dále zabývá 

charakteristikou základních územních celků, jejich dílčích oblastí a hledisek.  

Praktická část je založena na konkrétní charakteristice Mikroregionu Ostrožsko - 

Veselko včetně identifikace turistických atraktivit, ubytovacích zařízení, stravovacích 

zařízení a informačních center. Na základě dotazníkového šetření jsem pomocí 

shromažďování dat elektronickou formou na internetovém serveru (www.survio.cz) 

a pomocí vlastních tištěných dotazníků sesbírala data, kterými jsem analyzovala 

povědomí o turistických možnostech Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko, zejména 

na základě dotazování na využití konkrétních služeb. 

http://www.survio.cz/
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3 Charakteristika cestovní ruchu, služeb a územních celků 

Cestovní ruch je označení pro pohyb lidí v místech, která jsou vzdálena od místa 

jejich bydliště, za různými účely, vyjma výkonu práce a migrace. Pro definování 

cestovního ruchu bývají různými autory zdůrazňovány různé stránky cestovního ruchu, 

zejména vědní disciplíny, na základě kterých na cestovní ruch pohlížejí. Abychom 

mohli cestovní ruch hodnotit, sledovat, plánovat a řídit, musí být definice stanovena 

co  nejpřesněji. Za předpokladu, že je cestovní ruch vhodně rozvíjen, může být zdrojem 

příjmů, zdrojem nových pracovních příležitostí i příležitostí ke zvelebování měst a obcí. 

Cestovní ruch je prostředkem pro všechny subjekty, které mají zájem využít příležitosti 

ke zvyšování životní, ekonomické a sociální úrovně. Cestovní ruch je rozsáhlým trhem, 

který vzbuzuje pozornost podnikatelů, státní i veřejné správy a segmentu ekonomiky 

za účelem uspokojení různorodých potřeb.  

Lidé cestují ze dvou důvodů: 

 z povinnosti, 

 pro potěšení a zábavu.  

Cestovní ruch lze rozdělit do jednotlivých sektorů na základě skutečnosti, 

že chápeme cestovní ruch jako průmysl, poskytující služby spojené s cestováním 

a turistikou. 

Základní členění sektorů cestovního ruchu: 

 ubytovací služby – zahrnuje poskytovatele ubytovacích služeb, 

 dopravní služby – automobilová doprava, autobusová doprava, železniční 

doprava, letecká a lodní doprava a zprostředkovatelé půjčování vozidel, 

 sektor atrakce – zahrnuje kulturní a historické památky, zajímavosti, 

národní parky, sportovní centra a jiné, 

 sektor zprostředkovatelé – cestovní kanceláře, cestovní agentury, 

rezervační systémy, sezonní zprostředkovatelé a agenti a další, 

 sektor organizace – zahrnuje turistické asociace, turistické centrály, 

regionální centra a podobně. [7], [16] 
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3.1 Kategorizace účastníků cestovního ruchu 

Un World Tourism Organization je světová organizace, která definuje cestovní 

ruch jako činnost osob, které cestují na přechodnou dobu do míst ležících mimo místo 

bydliště. U domácího cestovního ruchu je lhůta stanovena na dobu kratší šesti měsíců 

a u zahraničního kratší než rok, přičemž u účelu cesty je vyloučena výdělečná činnost. 

[4] 

Cestovní ruch je složitým jevem, který je podtržen svou bezprostředností 

a nevyhnutelným spojením subjektů, tedy účastníků cestovního ruchu s objektem, 

místem dočasného pobytu. K tomuto spojení dochází na základě vlastní realizace 

cestovního ruchu. V místě dočasného pobytu dochází k upokojování potřeb účastníků, 

kteří se rozhodli účastnit cestovního ruchu. [16]  

Účastníci cestovního ruchu: 

 návštěvník (visitor) - jednodenní návštěvník (Same-day visitor) – dále je 

možné členit na exkurzionisty a výletníky, 

 turista (tourist, overnight visitor). 

Základní kategorie návštěvníků: 

 rezident – domácí návštěvník, 

 nerezident – zahraniční návštěvník. 

Jednodenní návštěvník je účastník cestovního ruchu, který v dané oblasti 

nepřenocuje, zatímco turista ano. Turista v navštíveném místě stráví minimálně jednu 

noc v hromadném nebo individuálním ubytovacím zařízení. Tranzitní návštěvník je 

samostatnou kategorií a představuje návštěvníky, kteří se v dané oblasti zastaví při cestě 

do cílové oblasti. [4], [9] 

3.2 Formy cestovního ruchu 

Z hlediska motivace účasti a zájmu účastníků o cestovní ruch hovoříme zejména 

o rekreačním, dobrodružném, sportovním, kulturním, náboženském, lázeňském 

a zdravotním, obchodním, kongresovém a stimulačním cestovním ruchu. V praxi bývají 
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tyto druhy často propojovány a s jejich čistou podobou se nesetkáváme, přičemž v této 

vzájemné kombinaci vždy stojí některý z nich v dominantnějším postavení.  

Rekreační cestovní ruch (recreation) 

Rekreační cestovní ruch je charakteristický pasivním i aktivním odpočinkem 

s účelem fyzické i psychické obnovy sil v příjemném přírodním prostředí. Často jeho 

součástí bývá tématický cestovní ruch (thematic tourism) zaměřený na uspokojení 

specifických zájmů např. technické památky. 

Sportovní cestovní ruch (sport tourism) 

Sportovní cestovní ruch je charakteristický různorodými sportovními aktivitami 

a činnostmi ve vhodném přírodním prostředí. Předpokladem sportovního cestovního 

ruchu je jistá fyzická zdatnost. Např. pěší nebo horská turistika. Sportovnímu 

cestovnímu ruchu se lze věnovat v létě i v zimě. V létě jsou oblíbenými aktivitami 

koupání a plavání ve volné přírodě, nebo míčové hry, v zimě je v oblibě lyžování 

a bruslení. Ke sportovnímu cestovnímu ruchu se váže dobrodružný cestovní ruch 

(adventure tourism) jako výsledek touhy po dobrodružství. 

Myslivecký cestovní ruch (hunting tourism) 

Za samostatný druh cestovního ruchu je považován myslivecký cestovní ruch, 

jehož součástí je cestovní ruch rybářský (fishning tourism) 

Kulturní cestovní ruch (cultural tourism) 

Kulturní cestovní ruch je založen na duchovní touze lidí poznat kulturní dědictví, 

poznat kulturu a způsoby života rezidentů a využít možností zábavy a rozptýlení. 

Např. návštěvy muzeí, výstav, společenských a náboženských akcí. Kulturní cestovní 

ruch je symbiózou mezi účelovým trávením volného času a vzděláváním. Kulturní 

cestovní ruch je spojován s lázeňským, zdravotním, rekreačním a kongresovým 

cestovním ruchem. 
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Náboženský cestovní ruch (pilgrimage tourism) 

Náboženský cestovní ruch je spojován s tradicemi světových náboženství. Jeho 

typickým a velmi častým projevem jsou poutě a poutní místa, kterými mohou mít různá 

města, obce nebo osady. V náboženském cestovním ruchu se nachází řada 

náboženských motivů. 

Lázeňský cestovní ruch (spa tourism) 

Lázeňský cestovní ruch se váže na existenci přírodních léčebných zdrojů, 

např. vody nebo bahna. Lázeňský cestovní ruch lidé využívají ve svém volném čase 

a představuje zdravotně - preventivní a léčebné činnosti s odborným zdravotnickým 

dohledem. Lázeňská léčba slouží ke zlepšení zdravotního stavu i prevenci chorob. 

Kongresový cestovní ruch (congress, resp. convention tourism) 

Je to cestovní ruch, který zahrnuje soubor činností spojených s organizováním 

kongresů, konferencí, výstav, veletrhů či seminářů. Zpravidla se koná ve velkých 

městech v mimosezonním období. Kongresový cestovní ruch patří k nejefektivnějším 

druhům cestovního ruchu, zejména díky nadprůměrným příjmům většiny účastníků.  

Stimulační cestovní ruch (incentive tourism) 

Stimulační cestovní ruch se zaměřuje na stimulaci zaměstnanců, které motivuje 

k vyšším pracovním výkonům a tím i k vyššímu zájmu o obchodní úspěch a prosperitu 

podniku. Stimulační cestovní ruch je zpravidla velmi obsahově náročný a zejména kvůli 

programu vyžaduje perfektní organizaci. [5] 

3.3 Druhy cestovního ruchu 

Druhy cestovního ruchu představují místo čerpání služeb. 

Cestovní ruch ve vztahu k platební bilanci: 

 domácí cestovní ruch – obyvatelé cestují uvnitř země, ve které trvale žití, 

aniž by překročili hranice, 
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 zahraniční cestovní ruch – účastníci cestovního ruchu překračují hranice 

jednoho či více států; zahraniční cestovní ruch dělíme na aktivní 

(incoming), kdy cizinci přijíždějí do destinace a pasivní (outcoming), 

kdy domácí turisti vyjíždějí do zahraničí, 

 tranzitní cestovní ruch – účastník cestovního ruchu projíždí státem. 

Cestovní ruch podle místa čerpání služeb: 

 vnitřní cestovní ruch – zahrnuje cesty obyvatel v rámci své země a aktivní 

příjezdový cestovní ruch, 

 národní cestovní ruch – zahrnuje pasivní cestovní ruch a domácí cestovní 

ruch, 

 mezinárodní cestovní ruch – zahrnuje pasivní i aktivní cestovní ruch, tedy 

veškerý cestovní ruch, při němž dochází k překročení hranic státu. 

Cestovní ruch podle délky pobytu: 

 dlouhodobý cestovní ruch – zpravidla na dobu delší než tři přenocování, 

 krátkodobý cestovní ruch – zpravidla trvá méně než tři přenocování. 

Cestovní ruch podle způsobu účasti: 

 organizovaný cestovní ruch – přepravu a pobyt zpravidla zajišťují 

zprostředkovatelé a cestovní kanceláře, 

 neorganizovaný cestovní ruch – účastník cestovního ruchu si služby 

zabezpečuje sám. 

Cestovní ruch podle počtu účastníků: 

 individuální cestovní ruch – účastník cestovního ruchu se účastní sám 

popřípadě s rodinou, 

 kolektivní cestovní ruch – zpravidla se jej účastní více osob, může mít 

podobu skupin či masového cestovního ruchu. 
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Cestovní ruch podle ročního období: 

 sezonní cestovní ruch – je organizovaný v zimní nebo letní sezoně; 

sezonou je zpravidla období, kdy se v místě koncentruje více návštěvníků 

a proto je i nabídka služeb maximální, 

 mimosezonní – je to období, kdy je nízká návštěvnost a tím i snížená 

nabídka služeb. 

Cestovní ruch podle způsobu účasti: 

 volný cestovní ruch – účastník cestovního ruchu si účast hradí sám v plné 

výši, 

 vázaný cestovní ruch – účastník je vázán na splnění určitých podmínek 

např. členství v organizaci. 

Cestovní ruch podle vlivu na životní a sociokulturní prostředí: 

 měkký – odpovědný, jedná s ohledem na environmentální, sociální 

a kulturní prostředí, 

 tvrdý – jeho hlavním měřítkem je zisk, na environmentální, sociální 

a kulturní prostředí nemá ohled. [16] 

3.4 Charakteristika poskytovaných služeb v cestovním ruchu 

Služba je libovolná činnost, kterou nabízí jedna strana druhé a jejím výsledkem 

není vlastnictví, přičemž služba je v zásadě nehmotná, ačkoli produkce služby může být 

spojena s hmotným produktem.  

Nejběžnější charakteristiku služeb tvoří: 

 nehmotnost, 

 neoddělitelnost, 

 variabilita služeb, 

 zničitelnost, 

 vlastnictví.  



 

13 

 

Klasifikace služeb 

Sektor služeb představuje mnoho různých činností a působí v něm různé typy 

organizací od jednotlivců až po nadnárodní organizace. Služby je vhodné třídit 

do kategorií podle charakteristických vlastností zejména kvůli jejich různorodosti. 

Základní klasifikace služeb je: 

 terciální – práce dříve prováděné doma a domácí služby např. hotely 

a restaurace, 

 kvartérní – jsou to služby, které usnadňují a tím i zefektivňují práci např. 

obchod, 

 kvinterní – charakteristickým rysem této služby je, že příjemce mění 

a svým způsobem zdokonaluje např. vzdělání. [13]  

Kvalita služeb 

Kvalita služeb je vlastně to, jak zákazníci vnímají složku služeb souvisejících 

s produktem. Vysoká kvalita poskytovaných služeb je důležitým prvkem k získání 

konkurenční výhody v cestovním ruchu. Vysoká kvalita služeb se odráží ve 

spokojenosti zákazníků, kteří se opakovaně rádi vracejí, což je klíč k dlouhodobé 

ziskovosti. [3] 

Hodnocení kvality služeb z pohledu zákazníka: 

 hmotné prvky – technický stav a vzhled zařízení a budovy, 

 spolehlivost – přesné vykonání dané služby a naplnění užitku spojeného 

se službou, 

 schopnost reakce – vstřícnost, snaha, adaptabilita, schopnost plnit 

požadavky, 

 jistota – bezpečnost, zdvořilost, kvalifikace apod., 

 empatie – snadná komunikace a vstřícný přístup. [13] 



 

14 

 

3.5 Ubytovací a stravovací služby 

Poskytování ubytovacích služeb sahá historicky až do dob starověku a je spolu se 

stravovacími službami jedním z nejstarších obchodních podnikání na světě. V současné 

době mají ubytovací a stravovací služby výrazný ekonomický význam. Celá řada 

ubytovacích zařízení dnes nabízí i zasedací místnost, restauraci, bar, obchody, lázeňské 

a wellness služby a mnoho dalších aktivit a zařízení. [3] 

 

Obrázek 3-1: Operační sektory CR - ubytovací a stravovací služby [3] 

 

Členění ubytovacích služeb 

Ubytovací služby zpravidla členíme podle charakteru zařízení, časového využití, 

způsobu využití, velikosti a druhu staveb.  

Členění podle charakteru zařízení: 

 pohyblivá – např. botely a lehátkové vozy, 

 pevná – např. penziony, hotely, ubytovny. 

Členění podle časového využití: 

 celoroční, 

 dvousezonní tzn. léto a zima, 

 jednosezonní tzn. léto nebo zima. 
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Členění podle způsobu využití: 

 zařízení cestovní ruchu volného, 

 zařízení cestovního ruchu vázaného. 

Členění podle způsobu staveb: 

 ubytovací zařízení hromadné, 

 ubytovací zařízení ostatní, 

 ubytovací zařízení jiné. 

Na základě požadavků jednotlivých cílových skupin používáme pro marketingové 

účely následující členění: 

 hotely, 

 penziony, 

 kempy, 

 chalupy a chaty. [16] 

Ubytovací zařízení 

Hromadná ubytovací zařízení 

Hromadná ubytovací zařízení nejsou zařízení určená k trvalému bydlení, nýbrž 

jsou určena turistům za účelem přechodného ubytování. Jsou mezi ně řazena tato: 

 hotel – s minimálním počtem 10 pokojů a zařízením pro poskytování 

stravovacích služeb v průběhu celého dne, 

 hotel garni – s minimálním počtem 10 pokojů a zařízením pro poskytování 

omezených stravovacích služeb, 

 motel – s minimálním počtem 10 pokojů a rozšířenými službami 

pro motoristy, např. dimenzované parkoviště, 

 penzion – s minimálním počtem 5 pokojů a zařízením pro poskytování 

služeb obdobných hotelu, 

 botel – je hotelem na trvale ukotvené lodi.  
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Ostatní hromadná ubytovací zařízení: 

 kemp – umožňuje využít vlastní ubytovací zařízení např. stan, ale může 

také nabízet k ubytování své chatky a bungalovy, 

 chatová osada – nabízí pronájem chatek, 

 turistická ubytovna – je jednodušší ubytovací zařízení, v němž je 

zpravidla  více lůžek v jednom pokoji. [16] 

Individuální ubytovací zařízení 

Pro individuální ubytovací zařízení se používá pojmenování „ubytování 

v soukromí“ a jedná se o ubytovací zařízení, jež bylo zkolaudováno pro trvalé bydlení 

nebo individuální rekreaci. Může se jednat o pronájem bytu, chalupy, chaty nebo třeba 

jen místnost či apartmánu.  

Stravovací služby 

Společné stravovací služby 

Společné stravování se vyznačuje hromadnou výrobou, prodejem a spotřebou jídel 

a nápojů pro velké skupiny lidí. Hromadné stravování bývá často označováno 

za organizované, to znamená, že dochází k časovému a místnímu spojení výroby 

a konečné spotřeby. Formy stravování jsou ovlivňovány různými aspekty, mezi něž 

patří stupeň zavádění nových technologií, rozvoj automobilismu, ale také změna 

životního stylu obyvatel, jejich tradic a velikostí důchodů. 

Společné stravování je zpravidla realizováno: 

 účelovým (uzavřeným) způsobem – např. závodní stravování, školní 

jídelny, nemocniční jídelny a podobně. Účelové stravování je určeno 

pro specificky vymezené skupiny, proto pro cestovní ruch nemá význam,  

 veřejným (restauračním) způsobem – tento stravovací způsob je nejstarší 

formou stravování a je spojen s obchodem a cestovním ruchem. Slouží 

nejen k uspokojení potřeb, ale plní i funkci společenského styku a zábavy.  
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Hlavní rysy restauračních služeb: 

 strávník hradí cenu jídla v plné výši, 

 stravování i výroba jídel probíhají ve stejné provozovně, 

 restaurační služby podléhají hygienickým normám a specifickým 

předpisům. [16] 

3.6 Dopravní služby 

Dopravní služby jsou nedílnou součástí sektoru služeb, neboť představují základní 

podmínku realizace cestovního ruchu. Jak už z definice cestovního ruchu vyplývá, 

cestovní ruch je založen na pohybu lidí mimo místo jejich bydliště, za různým účelem, 

mezi něž nepatří cesty do práce a migrace. Dopravní služby jsou služby, které 

se nezaměřují jen na samotnou přepravu účastníků cestovního ruchu a jejich zavazadel, 

ale také na prodej přepravních cenin a vzniklých reklamací. Dopravní služby jsou 

realizovány na základě plánů přepravy, kterými jsou jízdní řády, letové řády, lodní řády 

apod. Pro přepravu je nutné zakoupit si potřebnou ceninu, to znamená jízdenku, letenku 

nebo lístek, v závislosti na výběru dopravní služby. Cena těchto cenin se odvíjí 

od komfortu, rychlosti a vzdálenosti přepravy.  

Dopravní služby, to jsou služby: 

 letecké dopravy, 

 železniční dopravy, 

 silniční dopravy, 

 námořní vodní dopravy, 

 vnitrozemní vodní dopravy, 

 přeprava lanovkou či vlekem, 

 chůze v terénu, 

 přeprava na koni, velbloudu apod. [16], [7] 
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3.7 Informační střediska 

Informační středisko je nezisková organizace, která zastupuje město či nějakou 

jeho oblast ve vztahu k turistům, kteří do oblasti či města přijíždějí. Tato střediska 

bývají označována i jako (DMO) organizace pro management destinací nebo organizace 

pro marketing destinací. Informační středisko představuje orgán, který chrání zájmy 

radnice, organizací obchodních, občanských i poskytovatelů služeb a buduje turistický 

ruch.  

Informační středisko je spojovacím článkem mezi potenciálními návštěvníky 

a firmami, které poskytují návštěvníkům služby. V České republice jsou stovky 

funkčních informačních center, která poskytují bezplatně informace o kulturním 

i sportovním vyžití, či ubytovacích a stravovacích službách v daném městě nebo 

regionu. Mimo to informační středisko nabízí doplňkový prodej, který zahrnuje prodej 

map, vstupenek i upomínkových předmětů. Dále informační centra nabízejí databázi 

místních obchodů, organizací a podnikatelů a také typy na výlety, půjčování kol nebo 

veřejně přístupný internet. [3], [24] 

3.8 Charakteristika základních územních celků a jejich hledisek 

Region 

Geografické hledisko 

Region je územní část, která je z geografického hlediska charakterizována 

přírodními a socioekonomickými vazbami. Region je specifický svým charakterem, 

lokalizací, uspořádáním a rozsahem integrace, kterým se utváří prostorová struktura 

s vnitřními vazbami, na základě kterých se toto území odlišuje od okolních 

prostorových jednotek. V 18. a 19. století geografie rozlišila regiony na přirozený 

region a umělý region. Přirozený region byl vytvořen na základě geografických 

vlastností. Umělý region vznikl na základě hranic, které stanovil člověk, 

např. ekonomické hranice. 

 

 



 

19 

 

Funkční hledisko regionu 

O funkčním hledisku hovoříme zejména z pohledu funkčních regionů, které 

vznikají na základě vazeb mezi zaměstnáním a bydlištěm obyvatel. Zásadní roli zde má 

dopravní spojení v rámci regionu. Následně region charakterizují společné zájmy 

obyvatel na rozvoji pracovního uplatnění i kultury. Při zkoumání regionálních odlišností 

musíme vždy vycházet z toho, zda jde o mikroregion, mezoregion, či makroregion. 

Obecná pravidla platící pro makroregion nemusí platit pro mikroregion či mezoregion 

a naopak. [6] 

Mikroregion 

Mikroregion je pojem, který se nekryje s žádným oficiálním administrativním 

členěním země, proto je tento pojem považován spíše za geografický. Za mikroregion je 

možné považovat malý územní celek, který vznikl např. dobrovolným sdružením obcí 

a měst, která společně usilují o kulturní, ekonomický a sociální rozvoj. Jde tedy 

o poměrně malé území, vymezené buď historickou oblastí nebo přírodním reliéfem 

krajiny např. CHKO nebo jinou turisticky zajímavou oblastí.  Seskupení obcí a měst 

může formou vytvořeného mikroregionu žádat o finanční podporu z různých fondů. 

V některých případech obce vytvářejí občanská sdružení, v nichž se sdružují s podniky, 

ale i samotnými občany. Další možností jsou obecně prospěšné společnosti, které 

se využívají při vytvoření tzv. Místní akční skupiny (MAS). [6], [16]  

Charakteristika obce a města 

Z historického hlediska bylo za město považováno sídlo biskupa nebo území, 

jehož vedení bylo držitelem „městských práv“. V současné době je město definováno 

podle počtu obyvatel. Obecně řečeno se město liší od obce pouze titulem, který 

poznáme podle značení „městský úřad“. [2] 

Dle zákona je za obec považováno sídlo s obecním případně městským úřadem. 

Obec je také nejmenší samosprávnou jednotkou, jejímž posláním je zejména 

odpovědnost za obecní rozvoj. V souvislosti s tím má obec povinnost vybudovat 

na svém území infrastrukturu, včetně turistické. Dále má obec podporovat investice 

zaměřené na cestovní ruch.  Většina měst a obcí s rozšířenou působností III. stupně 
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provozuje vlastní TIC. Malé obce, které nemají vlastní informační centrum, využívají 

spolupráce s nejbližším funkčním informačním centrem, nebo zveřejňují informace 

na vlastních webových stránkách, které jsou propojeny s webem mikroregionu, 

případně kraje. [2], [16] 
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4 Identifikace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko  

 

Obrázek 4-1: Mapa mikroregionu 

Zdroj: [21], [27] 

Úpravy: [vlastní] 

Identifikace Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko se zabývá především oblastí, 

k níž byly vymezeny základní pojmy, jako je město, obec, region, mikroregion. 

Mikroregion je stanoven regionální odlišností regionu, který vzniká na základě 

geografických a funkčních hledisek. Ostrožsko – Veselsko je vedeno orgány sdružení, 

jež jsou identifikovány včetně činností organizace. Identifikace se snaží o vysvětlení 

regionálních odlišností. Základními odlišnostmi, které je třeba identifikovat, jsou 

geografické, geologické a klimatické poměry mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. 

Charakteristika Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 

Mikroregion Ostrožsko-Veselsko je dobrovolné seskupení osmi obcí a měst. 

Tento svazek má koordinační a poradní funkce s čímž také souvisejí jeho pravomoci. 

Mikroregion je svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti a patří do něj 

Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Hluk, Veselí nad Moravou, Blatnička, 

Blatnice pod Svatým Antonínkem a Boršice u Blatnice. 

Mikroregion byl jako dobrovolný svazek obcí založen 22. 6. 2001 zapsáním 

do registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u Okresního úřadu 
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v Uherském Hradišti, Takto sdružené obce mají postavení samostatné právnické osoby 

a jsou proto sdružením právnických osob.  

Orgány sdružení: 

 valná hromada – nejvyšší orgán svazku, který má 14 členů, 

 správní rada – statutární orgán svazku, 

 dozorčí rada – plní kontrolní funkcí.  

Primární činnosti organizace  

Ostrožsko - Veselsko bylo vytvořeno za účelem spolupráce v oblasti kulturního, 

sociálního, hospodářského a sportovního rozvoje působnosti. [25] 

Geografické poměry mikroregionu 

Mikroregion Ostrožsko  -Veselsko se rozkládá na území okresu Uherské Hradiště 

a okresu Hodonín.  Střední nadmořská výška okresu je 315 m. Okres Uherské Hradiště 

patří podle horopisných záznamů k soustavě Karpat. Údolí řeky Moravy odděluje 

středomoravské Karpaty od Vizovické vrchoviny. Nejvyšším bodem okresu 

Uherské Hradiště je Javořický vrchol 970 m. n. m. a nejnižší bod nalezneme 

v Uherském Ostrohu 173 metrů. V katastru je jako nejnižší nadmořská výška 

v Uherském Ostrohu uvedeno 172 m n. m. [8], [12] 

Geologické poměry mikroregionu 

Převážná část okresu Uherské Hradiště náleží z geologického hlediska 

třetihornímu magurskému flyši. Mugurský flyš je charakterizován střádáním vrstev 

jílovců a pískovců. Pestrými jíly, štěrky a písky je tvořeno předhoří Chřibů. 

Jihozápadně od Hluku můžeme najít vrstvy křídového, převážně tmavého jílovce. 

Neogenní vrstvy jsou kryty vrstvami říčních naplavenin řeky Moravy. V údolí řeky 

Moravy archeologické práce prokázaly, že od 9. století se dno řečiště zvýšilo o celé 

čtyři metry. [8] 

Přibližně od železnice v Uherském Ostrohu směrem na Ostrožskou Lhotu 

a Sv. Antonínek patří oblast dle katastru k Hlucké pahorkatině. Širší okolí Veselska 
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patří geologicky do oblasti Moravsko-slezských Karpat. Tato oblast byla budována 

usazenými horninami z větší části mořského původu. [8],[12],[14] 

Klimatické podmínky 

Mikroregion se nachází ve dvou klimatických jednotkách termofitika a sice T2, 

což je oblast teplá, mírně vlhká s mírnou zimou a T4, což je oblast teplá, mírně suchá 

s mírnou zimou. Ročně můžeme na území mikroregionu průměrně očekávat 

589 milimetrů srážek. První mrazivý den obvykle přichází začátkem září a poslední 

můžeme čekat obvykle okolo 10. května. Jaro nastupuje okolo 18. dubna, kdy se teploty 

drží nad 10 ◦C. Letní období začíná 15. května a končí 15. září. Teploty se drží 

nad 15 ◦C. [12]  
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5 Charakteristika zájmových oblastí Mikroregionu Ostrožsko-

Veselsko 

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko je sdružení osmi obcí, jež tvoří zájmovou 

oblast mikroregionu. Mezi těchto osm obcí se řadí Uherský Ostroh, Ostrožská 

Nová Ves, Veselí nad Moravou, Ostrožská Lhota, Hluk, 

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička a Boršice u Blatnice. Každé z těchto měst 

a obcí je charakteristické svou historií, zajímavými místy a památkami, které v rámci 

charakteristiky zájmových oblastí identifikuji. 

5.1 Uherský Ostroh 

Uherský Ostroh je malé město nacházející se v nivě Moravy v Dolnomoravském 

úvalu na jižní hranici Zlínského kraje asi 10 km jjz. od Uherského Hradiště. 

Uherský Ostroh se řadí do center Moravského Slovácka a obývá jej přibližně 

4480 obyvatel. Ve 13. století byl v Uherském Ostrohu na ostrově řeky Moravy postaven 

královský vodní hrad, který sloužil k posílení bezpečnosti moravské hranice. Tato 

výhodná poloha mu dala roku 1366 název Ostrov, který se v průběhu času změnil 

na Ostroh. V letech 1949 – 1919 zde existovala početná židovská kolonie, která utvářela 

samostatnou politickou obec s vlastní samosprávou. Dříve samostatné Ostrožské 

předměstí se stalo součástí města až roku 1948 stejně jako původně samostatné Kvačice. 

[15] 

Zajímavá místa a památky v Uherském Ostrohu 

Zámek 

Zámek se nachází v centru města u hlavní silnice, poblíž náměstí. Ačkoli zámek 

vznikl přestavbou hradu již v 16. století, v jeho jádru se stále nachází velká část zdiva, 

která se zachovala z původního hradu. K nejzachovalejší pak patří torzo mohutné 

hranolové věže, v níž se nachází místnost s nedávno odkrytými gotickými konzolami 

zakončenými sochařsky ztvárněnými obličeji. Po úpravách, které proběhly 

ve 20. století, zámek definitivně ztratil charakter vodní pevnosti a to zejména proto, 

že severní říční rameno bylo odvodněno a zasypáno. 
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Brána 

Brána se nachází před hlavním vchodem do zámku a navazuje na budovy 

v předdvoří. Tato brána má bohatě profilovaný vstupní portál a řadí se architekturou 

k manýrismu. 

Zámecký dvůr 

Zámecký dvůr je patrně nejcennější částí celého objektu. Zámecká budova je 

ze tří stran otevřena do dvora arkádami. 

Pro turistické účely zde slouží prostory sklepa a věže. 

Věž vystupuje do nádvoří z východní části zámku. Na vrcholu věže jsou umístěny 

kruhové ciferníky zámeckých hodin. Sklepy představují sled místností, které jsou 

řazeny za sebou. Pohyb ve sklepech je často omezen z důvodu zvýšené hladiny spodní 

vody. [12] 

Zámek návštěvníkům nabízí tři prohlídkové trasy: 

 historická prohlídka zakončená v zámecké věži, 

 zámecká galerie, 

 expozice Křišťálové jeskyně v zámeckém podzemí. [11],[12] 

Městský pivovar 

Ostrožští měšťané si zhruba v polovině 15. století postavili pivovar na základě 

práva uděleného Uherskému Ostrohu. V roce 1517 však nabyla šlechta právo vařit pivo 

a postavila u zámku panský pivovar, čímž město přišlo o svůj pivovar městský. V roce 

1933 proběhla v pivovaru rekonstrukce prostor za účelem přistavení nových místností 

a provozů. V současné době pivovar není v provozu a objekt není zpřístupněn ani 

veřejnosti. [18] 
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Kostel sv. Ondřeje 

Kostel sv. Ondřeje pochází z roku 1758 a nachází se na náměstí. Náměstí 

sv. Ondřeje se příznačně jmenuje stejně jako kostel, který zde sídlí. Náměstí obklopují 

měšťanské domy, jejichž centrem je kostel sv. Ondřeje, v němž se pravidelně konají 

bohoslužby. Ke kostelu patří i budova fary z roku 1836, v které dodnes sídlí farní úřad 

římskokatolické církve. [11] 

Židovský hřbitov 

Památku na židovské obyvatelstvo najdeme na místním židovském hřbitově. 

K náhrobkům zdejších obyvatel přibyl v roce 1959 i památník 85 obětem holokaustu 

z Uherského Ostrohu. Toto místo posledního odpočinku se nachází v těsné blízkosti 

křesťanského hřbitova u hlavní silnice v ulici Veselská. [11] 

5.2 Veselí nad Moravou  

Město Veselí nad Moravou leží v rovině Dolnomoravského úvalu při levém břehu 

řeky Moravy. Souběžně podél pravého břehu řeky vede Baťův kanál. Název města 

vznikl podle někdejšího přání, aby bylo v osadě vždy veselo. První dochovaná zmínka 

o městě pochází z roku 1261. Roku 1919 se k městu připojilo Předměstí a Židovská 

obec. K připojení Zarazic a Milokoště došlo roku 1954. V současné době zde žije 

necelých 12 tisíc obyvatel. [11],[14] 

Zajímavá místa a památky ve Veselí nad Moravou 

Kostel sv. Bartoloměje 

Barokní kostel sv. Bartoloměje najdeme na Bartolomějském náměstí, které patří 

k nejstarší části města. Kostel byl vybudován v letech 1733-1741.  

Kostel sv. Andělů strážných 

Kostel sv. Andělů strážných, dříve patřil ke klášteru servitů. Klášter byl v roce 

1784 zrušen Josefem II. a postupně se stal hlavním kostelem ve Veselí nad Moravou.  
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Kostel Panny Marie 

Kostel Panny Marie ze 13. století patří k nejstarším církevním památkám 

na území města. Ke kostelu se váží významné obrazy a sochy, které jsou uvnitř 

k vidění. Jedná se zejména o obrazy křížové cesty z 19. století a o sochařskou práci 

z poloviny 18. století. Konkrétně se jedná o barokní sochy sv. Vendelína a sv. Floriána. 

Za zmínku stojí i pamětní kříž, který je hodnotnou kamenickou prací z roku 1828. 

Zámek a zámecká zahrada 

Jednou z památek města je zámek a k němu přiléhající zámecký park. Zámek je 

bývalým středověkým hradem, který byl v průběhu 16. století přestavěn na renesanční 

zámek. Dnes má zámek klasicistní podobu, kterou získal v 19. století, ale návštěvníkům 

bohužel není přístupný. Zámecká zahrada je plná vzácných dřevin a je zpřístupněna 

široké veřejnosti. Jako součást zámku byla zahrada vytvořena v první polovině 

19. století. [11] 

Hvězdárna 

Další zajímavostí je hvězdárna, v níž je možné pozorovat noční oblohu po celý 

rok vždy v pátek kromě července. Hvězdárna nabízí nejen sledování noční oblohy 

pro veřejnost, ale i exkurze pro školy, nebo pokročilé pozorovatele, kteří již dříve nabyli 

značných znalostí astronomie. [11], [20]  

Vodní elektrárna 

Pro milovníky technických památek Veselí nad Moravou nabízí vodní elektrárnu, 

jejích služby využila obec Ostrožská Nová Ves už v roce 1913, jako jedna z prvních 

na Slovácku. Tato památka z minulého století má původní zařízení a je stále funkční. 

Turistům je přístupná pouze v omezeném počtu. [11] 
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5.3 Ostrožská Nová Ves 

 Na levém břehu potoka Petříkovec se při rozhraní Dolnomoravského úvalu 

a Vizovických vrchů 4 km severovýchodně od Uherského Ostrohu nachází obec 

Ostrožská Nová Ves. Tato velká obec vznikla r. 1949 sloučením dvou částí, a sice 

Ostrožské Nové Vsi a jižněji položených Chylic.  

O Ostrožské Nové Vsi se poprvé dozvídáme v r. 1315, některé prameny mluví již 

o roku 1258, kdy o obci hovoří jako o Dlouhé Vsi. Ves takto změnila název několikrát 

a současný název se tak používá od r. 1924. V Ostrožské Nové Vsi byly nalezeny 

významné paleontologické nálezy, které jsou nyní k vidění v Moravském zemském 

muzeum v Brně a ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. V současné době obec 

obývá okolo 3360 obyvatel. [15] 

Zajímavá místa a památky v Ostrožské Nové Vsi 

Lázně 

Obecní lázně vznikly na návrh Thdr. Františka Botka, což byl novoveský rodák. 

Na jeho popud posoudil vodu profesor Laxa a po všestranném rozboru prohlásil, 

že voda je skutečně minerální. Z původně malých lázní se v průběhu času vybudovaly 

novodobé lázně, nabízející procedury jako jsou sirné koupele. Zajímavostí je zahájení 

lázeňské sezóny nazvané „Lázeňské zpívání“. Akci pořádá mužský pěvecký sbor 

Krasavci ve spolupráci se Sirnatými lázněmi Ostrožská Nová Ves. Akce se účastní 

nejlepší zpěváci na Slovácku a nechybí ani cimbálová muzika. [10] 

Kostel sv. Václava 

Kostel sv. Václava byl postaven v roce 1770 a řadíme jej mezi pozdně barokní. 

Ke kostelu je protilehlá atypická zvonice ve znamení kříže.  

Památkový domek 

Památkový domek pochází z přelomu 19. a 20. století a znázorňuje typickou 

malorolnickou budovu. Tato budova byla zrekonstruována a nyní ji využívají různé 

spolky, mezi něž patří např. spolek včelařů, vinařů a také folklórní sdružení 
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Novovešťan. Nedílnou součástí památkového domku je muzeum, které nabízí expozici 

tradičního bydlení. [11] 

5.4 Hluk 

Město Hluk je městem typicky venkovského charakteru. Nachází se v údolí 

na potoku Okluky mezi severozápadními výběžky Bílých Karpat vzdálené 9 km 

jihovýchodně od Uherského Hradiště. První zmínka o původní zeměpanské vsi pochází 

z roku 1294 a nyní město obývá 4445 obyvatel.  

O oblasti Provincia Lucensis, nebo také Lucký ráj se zmiňují historické prameny 

z počátků českého státu. Lucký ráj podle těchto pramenů ležel pravděpodobně 

na dnešním česko-slovenském pomezí. Historici se shodují, že toto blíže neznámé 

Lucko, bychom měli hledat v okolí dnešního Hluku, kde je dodnes lokalita zvaná 

Lusko.  

Zajímavá místa a památky v Hluku 

Tvrz 

Největší historickou památkou města je místní tvrz, kterou můžeme najít 

uprostřed města na pravém břehu řeky Okluky. Po rozsáhlých rekonstrukcích, které 

proběhly v letech 1959-1965 se tvrz začala využívat pro kulturní a společenské účely. 

Můžeme zde najít obřadní síň, knihovnu a muzeum. [15] 

Kostel sv. Vavřince 

Kostel sv. Vavřince je architektonicky hodnotnou památkou. Kostel byl postaven 

v letech 1736-1741 na místě dříve stojící svatyně. Tento kostel je jednolodní a najdeme 

zde tři oltáře. [15], [22] 

Památkové domky 

Dochovanou památkou Hluku je pět památkových domků, které jsou postaveny 

ještě z dříve používaných „kotovic“ a najdeme je v uličce zvané Rajčovna. Domky 

poukazují na skutečný život od 17. století do poloviny 20. století. V některých z domků 

se zachoval i nábytek a v nejstarším z domků dokonce hliněná podlaha, zatímco 
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v novějších je již podlaha dřevěná. Dva domky jsou po celý rok zpřístupněny veřejnosti. 

[23] 

5.5 Ostrožská Lhota 

V údolí potoka Okluky pod „Svatým Antonínkem“ se 4,5 km zjz od Hluku 

nachází slovácká obec Ostrožská Lhota. Obec je připomínaná jako součást 

uherskoostrožského panství v roce 1371. Ostrožská Lhota v minulosti několikrát měnila 

svůj název. Mezi nejznámější patří Kamenná, Velká, Ostrovská nebo také Ostrá Lhota. 

V současné době v obci žije 1600 obyvatel. [15] 

Zajímavá místa a památky v Ostrožské Lhotě 

Kostel sv. Jakuba Staršího 

Kostel sv. Jakuba Staršího byl vystaven na počátku 20. století a stojí na místě 

původního kostela z roku 1832. Za vystavění kostela se zasloužil A. Jadrníček, A. Man 

a A. C. Stojan. [29] 

Lidový domek Háječek 

Lidový domek nabízí expozici tradičního vesnického bydlení. Prohlídka domku 

poskytuje pohled do minulosti, do každodenního života obyvatel. Najdeme zde dobový 

nábytek i nářadí, které se běžně používalo. Lidový domek Háječek najdeme na trase 

cyklostezky do Hluku. [28] 

Muzeum 

Muzeum v Ostrožské Lhotě nabízí 3 výstavní sály, v nichž je k vidění 

archeologická expozice. V prvním sále, který se nachází v přízemí, najdeme stálou 

expozici dějin obce. Tato výstava chronologicky provází návštěvníky skutečnou obecní 

historií. [11] 
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5.6 Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Obec Blatnici najdeme pod severozápadními výběžky Bílých Karpat vzdálené 

od města Veselí nad Moravou 5 km na východ a od Uherského Hradiště 14 km na jih. 

Název obce vznikl odvozením. Odvozovalo se od oblasti, která je blátivá nebo 

se nachází u kalné vody. Obec byla zmiňovaná již v roce 1046 v zakládací listině 

staroboleslavské kapituly, která v 17. století patřila k největším na Slovácku. Roku 1919 

získala obec přívlastek pod Sv. Antonínkem, který se vyskytuje do roku 1960. 

Od tohoto roku se užíval zejména v poštovním styku název Blatnice u Veselí 

nad Moravou. Od roku 1990 se obec jmenovala Blatnice pod sv. Antonínkem. Od roku 

1998 se přívlastek „svatým“ píše s velkým „S“. V obci se v roce 1999 nacházelo 840 

domů a žilo zde 2160 obyvatel. Od té doby počet obyvatel mírně poklesl. [14], [1]  

Zajímavá místa a památky v Blatnici pod Svatým Antonínkem 

Kostel sv. Ondřeje 

Kostel sv. Ondřeje řadíme mezi barokní stavby. Byl postaven v roce 1717 a vznikl 

jako přístavba k původnímu gotickému kostelu z období 11. – 12. století. O původním 

kostelu je bohužel první dochovaná zmínka až z roku 1346. [19] 

Muzeum 

Zdejší muzeum se právem pyšní velkou sbírkou šicích strojů a knoflíků. 

Zakladatelům se spolu s místními obyvateli podařilo zachovat kroje a dobový nábytek, 

který je charakteristický pro danou dobu a umožňuje tak nahlédnout do skutečného 

života předků.  

Kopec Svatého Antonínka s kaplí sv. Antonína Paduánského 

Místní kapli nechal postavit Hartman z Lichtenštejna, který byl majitelem 

ostrožského panství. Nyní je kopec Sv. Antonínka považován za místo s duchovní 

atmosférou zejména při zde konaných poutích. Příkladem je pouť matice 

svatoantonínské. [11] 
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5.7 Blatnička 

Obec Blatničku obývá okolo 450 obyvatel a nachází se 10 km východně 

od Veselí nad Moravou. Svůj název si získala podobně jako Blatnice podle míst 

blátivých či ležících u kalné vody. Aby se od sebe Blatnice a Blatnička odlišila, 

používal se v minulosti přívlastek Malá a Velká Blatnice. V průběhu let se pro Malou 

Blatnici ustálil název Blatnička a pro Velkou Blatnici název Blatnice pod Svatým 

Antonínkem. [14] 

Zajímavá místa a památky v Blatničce  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Tento kostel pochází z roku 1938 a pro věřící představuje požehnání pro další 

generace. [17] 

Muzeum lidových krojů 

Muzeum je nedílnou součástí společnosti Tradice Slovácka o.p.s. Muzeum nabízí 

návštěvníkům prohlídky aktuálně probíhajících výstav, souvisejících s historií krojů 

na Slovácku. Expozice se v průběhu roku mění.  

Vodní nádrž v Blatničce 

Vodní nádrž je ideální relaxačním místem pro vášnivé rybáře. Slavnostní výlov 

ryb, spojený i s prodejem ryb a rybích specialit, je skvělou příležitostí na výlet. [11] 

5.8 Boršice u Blatnice 

Boršice u Blatnice jsou vinařskou obcí, která se nachází v údolí Boršického 

potoka při jihozápadních výběžcích Bílých Karpat, 14 km východně 

od Veselí nad Moravou. Boršice u Blatnice byly poprvé připomínány v listině Hartmana 

z Holštejna v roce 1283. Obec je údajně pojmenovaná podle Boreše z  Rýzmburka, 

který kolonizoval tuto oblast v polovině 13. století. O Boršicích se poprvé dozvídáme 

v roku 1278, kdy byl pořízen soupis statků Boreše z Rýzmburka. V současné době tuto 

malou obec obývá 860 obyvatel. [11],[15] 
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Zajímavá místa a památky v Boršicích u Blatnice 

Kostel sv. Kateřiny 

Původní kostel sv. Kateřiny je zmiňován již roku 1412. V průběhu let na něm 

proběhla řada úprav, které kostel značně vylepšily. Přes veškerou snahu zrekonstruovat 

tento kostel došlo bohužel k jeho vyhoření. Dnešní kostel byl postaven jako pozdně 

barokní v roce 1788. [30] 

Dům lidových tradic 

Dům lidových tradic slouží zejména k zachování lidových tradic a řemesel v obci. 

Můžeme zde shlédnout hned tři výstavní expozice. Od původního způsobu bydlení se 

přes výstavu lidových krojů dostaneme až k tradiční kuchyni. [31] 
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6 Služby na území mikroregionu  

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko je specifická oblast s charakteristickými 

vlastnostmi. Na území mikroregionu jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací, 

ale i služby informačních center. V první řadě je důležité definovat pojem služba, kterou 

může být libovolná činnost, poskytovaná jednou osobou osobě druhé. Ubytovací služby 

zahrnují řadu možností, ke kterým se váží i různé formy poskytování stravovacích 

služeb. Na základě takto definovaných pojmů lze uvést příklady ubytovacích 

i stravovacích služeb, i služeb informačních center v mikroregionu. Pojem služba 

se neváže pouze k ubytování a stravování, ale i k zábavě a sportovnímu vyžití. Příklady 

takových aktivit se nacházejí i v oblasti Ostrožsko – Veselsko. [11],[26] 

6.1 Příklady ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu 

Uherský Ostroh 

 Apartmán v Přízámčí, 

 Relax 21 – penzion, fitness, wellness, 

 Restaurace Morava, 

 Restaurace Na Zimáku, 

 Restaurace Pod Lipami, 

 Vinotéka na Zámku. 

Ostrožská Nová Ves 

 Restaurace a Penzion na Mlýně, 

 Kemp a Penzion Slovácký dvůr, 

 Restaurace a Hotel U Lázní, 

 Hotel a Restaurace u Racka. 

Veselí nad Moravou 

 Restaurace – penzion U Andrýsků, 

 Penzion Javorník, 

 Penzion – Vinárna u Hroznu, 

 Penzion Hermína, 
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 Penzion VÍNO HRUŠKA, 

 Penzion Baťův kanál, Minikemp Baťův kanál, 

 Hotel Veselan, 

 SOU strojírenské – ubytovna hotelového typu. 

Hluk 

 Camping Babí hora, 

 Sportovní hala Sport Hluk, 

 Obecní restaurace, 

 Zámecká kavárna, 

 Pizzerie Bowling Hluk. 

Ostrožská Lhota 

 Sportklub Hřiště, 

 Restaurace na Obecním, 

 Kavárna Pod Kostelem. 

Blatnice pod Sv. Antonínkem 

 Penzion Parnas, 

 Penzion Motorest Rybníček, 

 Penzion a restaurace Sauvignon, 

 Myslivecká chata na Sv. Antonínku, 

 Restaurace Roháč, 

 Restaurace Adriana. 

Blatnička 

 Penzion Blatnička, 

 Penzion U Vinaře, 

 Penzion Minařík, 

 Penzion a vinotéka VÍNO HRUŠKA, 

 Sklep Mičulka, 
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 Hostinec u Šimčíků. 

Boršice u Blatnice 

 Obecní hospůdka Kadlček, 

 Motorest u Hložků. [11], [26] 

6.2 Informační střediska v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 

Informační centra, která nabízejí výše uvedené služby v mikroregionu, jsou: 

 informační centrum Uherský Ostroh, 

 turistické informační centrum Veselsko, 

 informační centrum Baťův kanál, 

 ICM – TVRZ Hluk, 

 vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. [24] 

6.3 Zábava, sport a jiné vyžití v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko  

Uherský Ostroh 

 zimní stadion, 

 tenisový kurt, 

 střelnice.  

Veselí nad Moravou 

 Tenisové kurty, 

 skatepark a lezecká stěna, 

 koupaliště U Stadionu, 

 baťův kanál, 

 jízdárna, 

 hvězdárna. 
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Ostrožská Nová Ves 

 Golf Resort Jezera, 

 přírodní koupaliště Albatros, 

 včelí naučná stezka, 

 tenisový klub. 

Hluk 

 Tenisové kurty, 

 koupaliště. 

Ostrožská Lhota 

 Sportovní areál s halou. 

Blatnice pod Sv. Antonínkem 

 Putování po blatnických bůdách, 

 pouť matice Svatoantonínské – hlavní pouť. 

Boršice u Blatnice 

 Minigolfové hřiště, 

 naučná stezka přírodou a historií Boršic u Blatnice. [11] 
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7 Výsledky výzkumu a doporučení 

Na základě dotazníkového šetření bylo osloveno 180 respondentů, kteří byli 

ochotni věnovat několik minut svého času a odpovědět na dotazník. Dotazník se skládá 

ze čtrnácti jednoduchých otázek, týkajících se Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. 

Z celkového počtu 180 respondentů odpovědělo 100 osob pomocí webového portálu 

(www.survio.cz) a zbývajících 80 respondentů odpovědělo na dotazníky v tištěné 

podobě. Tištěné dotazníky byly respondentům rozdány v Uherském Ostrohu.  

Otázka č. 1: Jste muž nebo žena? 

 

Graf 7-1: Jste muž nebo žena? 

Zdroj: [vlastní] 

Z celkového počtu 180 respondentů dotazník vyplnilo 72 mužů a 108 žen. 

V procentuálním zastoupení to činí celých 60 % žen a 40 % mužů. Z toho vyplývá, 

že dotazníky vyplňovaly více ženy, než muži. 

Pokud zhodnotíme výsledky samostatně za web a samostatně za tištěné dotazníky, 

jsou výsledky následující: 

 prostřednictvím webového portálu odpovědělo 100 osob, z nichž 

je 28 mužů, tedy 28 % dotázaných a 72 žen, tedy 72 % dotázaných. 

http://www.survio.cz/
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Z webových dotazníků vyplývá, že vyplňování na internetu se podstatně 

více přiklání ženy než muži, 

 prostřednictvím tištěných dotazníků, odpovědělo z celkového počtu 

80 osob 36 žen, což činí 45 % dotázaných a 44 mužů, což je celých 55 %, 

tedy nadpoloviční většina dotázaných. Z tištěných dotazníků vyplývá, 

že k vyplňování touto formou se přiklání muži více než ženy 

Otázka č. 2: Kolik je Vám let? 

 

Graf 7-2: Kolik je Vám let? 

Zdroj: [vlastní] 

Na otázku „Kolik je Vám let?“ z celkového počtu 180 respondentů odpovídali lidé 

ve čtyřech kategoriích takto: 

 první kategorie se týká osob ve věku do 20 let včetně. První kategorie 

je zastoupena 24 respondenty, což činí 13 % dotázaných, 

 druhá kategorie se týká osob ve věku 21 až 40 let včetně. Tuto kategorii 

zvolilo celkem 95 respondentů, což činí 53 % dotázaných, 

 třetí kategorie zahrnuje osoby ve věku 41 až 60 včetně. Třetí kategorii 

vybralo 51 respondentů, což činí 28 % dotázaných, 



 

40 

 

 čtvrtá kategorie zahrnuje osoby ve věku 61 a více let. Tuto kategorii 

využilo pouhých 10 osob, což činí 6 % dotázaných. 

Z výsledků těchto čtyř kategorií vyplývá, že z celkového počtu 180 respondentů 

byla nejvíce zastoupena druhá kategorie, to je kategorie osob ve věku 21 až 40 let 

včetně, kterou vybralo 95 osob. Nejméně zastoupená kategorie byla kategorie čtvrtá, 

která se týká osob starších 61 let. Tuto kategorii zvolilo z celkového počtu 180 osob 

10 respondentů. Lze tedy říci, že druhá kategorie je co do počtu v tomto šetření 

nejpočetnější, zatím co respondenti starší 61 let, zastupující čtvrtou kategorii, 

se do dotazníkového šetření zapojili jen minimálně. 

Otázka č. 3: Jste….? (student, zaměstnaný, nezaměstnaný, důchodce, jiný) 

 

Graf 7-3: Jste...? 

Zdroj: [vlastní] 

Úkolem ve třetí otázce dotazníku bylo zvolit, zda jste student, zaměstnaný, 

nezaměstnaný, důchodce nebo jiný. Možností jiný jsou myšleni ti, kteří pracují jako 

osoby samostatně výdělečně činné.  

Z celkového počtu 180 respondentů odpovídali lidé v pěti kategoriích, z nichž 

někteří zvolili i možnosti dvě. Pro jednotlivé kategorie jsou výsledky následující: 

 kategorii student zvolilo 64 dotázaných, což 36 % všech dotázaných, 
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 kategorii zaměstnaných vybralo celkem 94 osob, což je v procentuálním 

vyjádření 52 % ze všech respondentů, 

 kategorii nezaměstnaný vybrali pouze dva lidé, což činí s 1 % ze všech 

nabízených kategorií nejméně početnou kategorii, 

 čtvrtou kategorií jsou důchodci. Tato kategorie zahrnuje nejen starobní 

důchodce, ale i důchodce invalidní. Kategorii důchodci zvolilo 

12 respondentů, což činí 7 %, 

 kategorii jiný zvolilo 10 respondentů, což je 6 % ze všech dotázaných. 

Z výchozích pěti kategorií vyplývá, že nejvíce osob patří do kategorie „Zaměstnaný“. 

Nejméně volenou kategorií je kategorie „Nezaměstnaný“, kterou zvolili pouze dva lidé. 

Otázka č. 4: Pocházíte nebo žijete v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko? 

 

Graf 7-4: Pocházíte nebo žijete v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko? 

Zdroj: [vlastní] 

V otázce číslo 4 se zabývám analýzou informací o původu osob. Výsledky šetření 

jsou následující: 

Možnost „Ano“ pocházím nebo žiji v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko zvolilo 

z celkového počtu 180 respondentů 85 osob, což činí 47 %. Tuto možnost ze sta osob 
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na webovém portálu (www.survio.cz) vybralo 48 osob. V tištěných dotaznících možnost 

„Ano“ z celkového počtu 80 respondentů vybralo 37 osob. Z šetření vyplývá, že osoby 

pocházející z Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko vyplňovaly dotazník častěji 

prostřednictvím webu, než prostřednictvím tištěných dotazníků. 

Možnost „Ne“ nepocházím ani nežiji v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 

zvolilo z celkového počtu 180 respondentů 95 osob, což činí 53 %. V tištěných 

dotaznících možnost „Ne“ zvolilo 43 osob, což je více než polovina odpovědí 

z celkového počtu 80 respondentů v tištěných dotaznících. Na webovém portálu 

(www.survio.cz) vyplnilo v dotazníku odpověď „Ne“ 52 osob ze sta dotázaných.  

Z výsledků vyplývá, že dotazník vyplnila nadpoloviční většina osob, které 

nepocházejí z Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko.  Toto tvrzení bylo potvrzeno nejen 

v celkovém hodnocení, ale i v hodnocení samostatném za web a samostatném za tištěné 

dotazníky, kdy vždy vyšla nadpoloviční většina odpovědí „Ne“. 

Otázka č. 5: Které z měst a obcí mikroregionu jste navštívili? 

 

Graf 7-5: Které z měst a obcí mikroregionu jste navštívili? 

Zdroj: [vlastní] 

http://www.survio.cz/
http://www.survio.cz/
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Pátá otázka dotazníku se zabývá návštěvností jednotlivých měst v Mikroregionu 

Ostrožsko – Veselsko. Mikroregion zastupuje osm obcí a měst, mezi něž patří Uherský 

Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Veselí nad Moravou, Hluk, Ostrožská Lhota, 

Blatnice pod Sv. Antonínkem, Blatnička a Boršice u Blatnice. V rámci dotazníkového 

šetření bylo sestaveno dle obcí a měst osm kategorií, k nimž je přidána ještě možnost 

„žádné“. Tato možnost znamená, že respondent, který vyplňoval dotazník, nenavštívil 

žádné z obcí a měst Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. V rámci páté otázky mohli 

dotázaní vyplnit libovolný počet odpovědí na základě vlastního uvážení. Mnoho 

respondentů v této otázce vyplnilo všech osm obcí a měst, zejména v případě osob, 

které pocházejí z Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko anebo z jeho blízkého okolí. 

Možnost „Žádné“ využilo ze 180 dotázaných 16 osob. Všech 16 osob, které tuto 

možnost zvolily, vyplnily dotazník na webu. 

Boršice u Blatnice navštívilo 59 osob. Z těchto 59 osob 30 respondentů tuto 

možnost vybralo při vyplňování dotazníku prostřednictvím webu a 29 respondentů 

pochází z dotazníků tištěných. Webový dotazník vyplnilo celkem 100 dotázaných. 

Tištěný dotazník vyplnilo 80 respondentů. 

Obec Blatničku navštívilo 66 osob. V tomto případě byla volba obce rovnoměrná 

mezi vyplňováním na webu a vyplněním v tištěné podobě. Blatničku vybralo 33 osob 

na webu a zrovna tak 33 osob v tištěných dotaznících. Ačkoli je počet osob stejný, 

na webu tuto možnost zvolilo menší procento osob. 

Obec Blatnici pod Sv. Antonínkem navštívilo 109 osob, což znamená, že tuto 

obec navštívilo více než 60 % všech dotázaných. Na webovém portálu (www.survio.cz) 

vybralo Blatnici pod Sv. Antonínkem 56 dotázaných z celkového počtu 100 možných 

odpovědí. V tištěných dotaznících tuto obec vybralo 49 osob z 80 možných odpovědí. 

Obec Ostrožskou Lhotu navštívilo 79 dotázaných. Na webovém portálu tuto 

možnost vybralo 43 osob z celkového počtu 100 možných odpovědí a 36 osob tuto 

možnost vybralo v tištěném dotazníku z celkového počtu 80 dotázaných.  

Město Hluk navštívilo 100 dotázaných. Ze sta respondentů, kteří vyplnili dotazník 

na webu, tuto možnost vybralo 54 osob, což je více než polovina ze všech, co dotazník 

http://www.survio.cz/
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prostřednictvím webových stránek vyplnili. Z 80 tištěných dotazníků vybralo město 

Hluk 46 osob, což znamená, že stejně jako u webových dotazníků tuto možnost zvolila 

více než polovina ze všech 80 dotázaných. 

Město Veselí nad Moravou navštívilo 129 dotázaných. Ze sta osob, které vyplnily 

dotazník prostřednictvím webové stránky (www.survio.cz), vybralo Veselí nad 

Moravou 70 osob. Prostřednictvím tištěných dotazníků odpovědělo na otázku 

návštěvnosti 59 osob z celkového počtu 80 dotázaných, že navštívili Veselí 

nad Moravou. 

Obec Ostrožskou Novou Ves navštívilo 122 respondentů. Z 80 tištěných 

dotazníků odpovědělo na otázku návštěvnosti 57 dotázaných, že navštívili Ostrožskou 

Novou Ves. Prostřednictvím webových stránek na tuto otázku odpovědělo 65 osob, 

že navštívili Ostrožskou Novou Ves. 

Město Uherský Ostroh navštívilo 138 osob. Prostřednictvím webových stránek 

tuto možnost vybralo 72 osob ze sta vyplněných dotazníků. Prostřednictvím tištěných 

dotazníků vybralo Uherských Ostroh z 80 vyplněných dotazníků 66 osob. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že Uherský Ostroh je se 138 odpověďmi 

nejnavštěvovanějším městem Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. Na druhém místě 

v návštěvnosti je se 129 odpověďmi Veselí nad Moravou. Na třetím místě 

se v návštěvnosti mikroregionu umístila Ostrožská Nová Ves se 122 odpověďmi. 

Nejméně navštěvovanou obcí Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko je obec Boršice 

u Blatnice s 59 odpověďmi. Na základě pouhých 16 osob, které nenavštívili žádné 

z měst Ostrožska – Veselska usuzuji, že povědomí o mikroregionu je na dobré úrovni. 
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Otázka č. 6: Za jakým účelem jste mikroregion navštívili? 

 

Graf 7-6: Za jakým účelem jste mikroregion navštívili? 

Zdroj: [vlastní] 

V šesté otázce jsem se respondentů dotazovala, za jakým účelem navštívili 

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko. Celkový počet dotázaných byl 180 respondentů, 

přičemž sto respondentů odpovědělo na dotazník na internetové stránce 

(www.survio.cz) a 80 dotázaných vyplnilo dotazník v tištěné podobě. Respondentům 

jsem poskytla k odpovědi následující možnosti: 

 historické památky, 

 kulturní akce, 

 přírodní bohatství, 

 sportovní vyžití, 

 vinařství, 

http://www.survio.cz/
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 lidové tradice, 

 zdravotní důvody a lázně, 

 kempování, 

 koupání, 

 zábava, 

 návštěva rodiny a přátel, 

 jiné, 

 nenavštívil/a jsem mikroregion. 

Všichni respondenti měli možnost na tuto otázku odpovědět jednou, ale i více 

možnostmi, na základě toho, které z možností využili. 

V grafu vidíme, že z celkového počtu 180 respondentů 37 dotázaných vybralo 

možnost „Historické památky“, což činí 18 dotázaných ze sta za dotazníky na webu 

a 19 dotázaných z osmdesáti za tištěné dotazníky. 

Možnost „Kulturní akce“ vybralo celkem 85 respondentů, což je početně nejvíce 

zastoupená odpověď ze všech 180 dotázaných. Ze sta dotazníků vyplněných na webu 

tuto možnost vybralo celkem 45 osob a z tištěných dotazníků vybralo možnost 

„Kulturní akce“ 40 osob z 80 dotázaných. 

Možnost „Přírodní bohatství“ z celkového počtu 180 osob vybralo 

22 respondentů. V tištěných dotaznících tuto možnost vybralo 10 osob z 80 dotázaných 

a ve webových dotaznících 12 osob ze sta. 

Možnost „Sportovní vyžití“ vybralo z celkového počtu 180 respondentů 76 osob. 

Ze všech dotázaných, co vybralo možnost „Sportovní vyžití“, celých 42 respondentů 

takto odpovědělo v tištěném dotazníku a 34 osob ve webovém dotazníku. Na tištěné 

dotazníky odpovědělo celkem 80 respondentů a na webové celkem 100.  

Možnost „Vinařství“ vybralo celkem 62 respondentů ze 180 dotázaných. 

Z 62 osob, které tuto možnost vybralo, 35 lidí vybralo možnost „Vinařství“ v tištěném 

dotazníku, který celkem vyplnilo 80 respondentů. Zbývajících 27 osob vybralo možnost 

„Vinařství“ při vyplňování dotazníku na internetu, kde jej vyplnilo celkem 

100 respondentů. 
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Možnost „Lidové tradice“ vybralo ze 180 dotázaných osob 38 respondentů. Ze sta 

osob, které vyplnily dotazník na webu, tuto možnost vybralo 16 osob. Z 80 dotázaných, 

kteří vyplnili dotazník v tištěné podobě, tuto možnost vybralo 22 osob. 

Možnost „Zdravotní důvody a lázně“, vybralo z celkového počtu 180 dotázaných 

15 osob, z nichž 7 respondentů vyplnilo dotazník na webu a 8 respondentů vyplnilo 

dotazník v tištěné podobě. Ze 180 dotazníků, 100 osob odpovědělo na internetu 

a 80 osob v tištěných dotaznících.  

Možnost „Kempování“ vybralo ze 180 respondentů 14 dotázaných, což 

je nejméně zastoupená skupina, ze všech nabízených možností. Ze sta dotazníků 

vyplněných na webu tuto možnost vybrali pouze 3 lidé. Z 80 tištěných dotazníků, 

vybralo možnost „Kempování“ 14 dotázaných. 

Možnost „Koupání“ ze 180 respondentů vybralo celkem 76 osob. Ze sta dotazníků 

vyplněných na webové stránce, tuto možnost vybralo 40 dotázaných. Z 80 dotazníků 

vyplněných v tištěné podobě vybralo možnost „Koupání“ 36 respondentů. 

 „Zábava“, tuto možnost vybralo z celkového počtu 180 respondentů 

76 dotázaných. Z 80 dotazníků vyplněných v tištěné podobě, vybralo možnost „Zábava“ 

37 dotázaných. Ze sta respondentů, kteří vyplnili dotazník na webové stránce, vybralo 

možnost „zábava“ 39 osob. 

Možnost „Návštěva rodiny a přátel“ je zastoupena 81 respondenty z celkového 

počtu 180 dotázaných. Ze sta osob, které vyplnily dotazník na internetu, vybralo tuto 

možnost 45 osob. Z 80 tištěných dotazníků navštívilo mikroregion za účelem návštěvy 

rodiny a přátel 36 osob.  

Možnost „Jiné“ vybralo z celkového počtu 180 respondentů 30 osob, z nichž 

25 dotázaných takto odpovědělo prostřednictvím webové stránky a zbývajících 5 osob 

tuto možnost vybralo v tištěných dotaznících. Výsledky vychází z odpovědí 

respondentů, kteří odpověděli na 100 webových dotazníků a 80 tištěných dotazníků, což 

činí celkový počet 180 osob, které dotazník vyplnilo. 

Ze 180 respondentů vybralo možnost „Nenavštívil/a jsem mikroregion“ 16 osob. 

Všech 16 respondentů, kteří takto odpověděli, vyplnili dotazník na webové stránce. 
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Z výsledků dotazníku vyplývá, že respondenti, kteří vyplnili dotazník, nejčastěji 

jezdí do mikroregionu za účelem návštěvy kulturních akcí, návštěvy rodiny a přátel, 

koupáním, zábavou a sportovním vyžitím Z výsledků dotazníku vyplývá, že nejméně 

dotázaných jezdí do Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko za účelem kempování, 

zdravotních důvodů a lázní a přírodního bohatství. 

Otázka č. 7: Znáte nějakou historickou památku v mikroregionu? 

 

Graf 7-7: Znáte nějakou historickou památku v mikroregionu? 

Zdroj: [vlastní] 

V sedmé otázce jsem se dotazovala respondentů, zda znají nějakou historickou 

památku v mikroregionu. Všichni dotázaní, kteří odpověděli „Ano“ měli možnost 

napsat jednu, ale i více památek, na které si vzpomínají. Z celkového počtu 

180 respondentů, odpovědělo v dotazníku 105 osob „Ano“ a 77 osob odpovědělo „Ne“. 

V grafu je znázorněno procentuální zastoupení odpovědí, které říká, že celých 57 % 

respondentů zná nějakou památku v mikroregionu a 43% osob žádnou nezná. Z toho 

vyplývá, že nadpoloviční většina věděla alespoň o jedné památce, která se nachází 

v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. 

Pokud zhodnotíme výsledky samostatně za web a samostatně za tištěné dotazníky, 

jsou výsledky následující: 
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prostřednictvím webového dotazníku odpovědělo 100 osob, z nichž 

48 dotázaných odpovědělo „Ne“, neznají žádnou památku v mikroregionu a 52 osob 

odpovědělo „Ano“, znají nějakou památku v mikroregionu. Prostřednictvím tištěných 

dotazníků odpovědělo z celkového počtu 80 osob 29 respondentů, že neznají žádnou 

památku v mikroregionu a 51 osob odpovědělo, že znají nějakou památku 

v mikroregionu. 

V grafu jsou znázorněny nejčastější odpovědi respondentů, kteří si vzpomněli 

alespoň na jednu správnou historickou památku.  

 

Graf 7-8: Znáte nějakou historickou památku v mikroregionu? 

Zdroj: [vlastní] 

Ze 103 respondentů, kteří odpověděli v sedmé otázce „Ano“, byl nejčastější 

odpovědí zámek v Uherském Ostrohu (UHO), který napsalo 45 respondentů. Druhou 
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nejčastější odpovědí byla tvrz v Hluku, kterou napsalo 23 respondentů. Třetí nejčastější 

památkou zmíněnou dotázanými byla kaple sv. Antonína Paduánského v Blatnici 

pod Sv. Antonínkem. Další nejvyšší četnost měl zámek ve Veselí 

nad Moravou, (V. n. M.). Poslední památkou s vyšší četností je kostel sv. Ondřeje 

v Uherském Ostrohu. Zbývající památky zpravidla napsal jeden až čtyři dotázaní. 

Ačkoli do Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko patří osm obcí a měst, dotázaní 

zmiňovali památky pouze z pěti, kterými jsou Blatnice pod Sv. Antonínkem, Hluk, 

Veselí  nad Moravou, Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves. Z toho vyplývá, že těchto 

pět obcí a měst je turisticky nejatraktivnějších z mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. 

Bohužel se mezi dotázanými našlo i jisté procento těch, kteří odpověděli na otázku, zda 

znají nějakou historickou památku v mikroregionu „Ano“, ale památku, kterou zmínili, 

nebyli schopni zařadit do správného města, nebo jejich odpověď byla zmatečná 

případně zcela špatná. Ze špatných odpovědí vyplývá, že si mnoho respondentů plete 

pojem mikroregion s oblastí Slovácko. Na základě této chybné myšlenky zmiňovali 

památky v městech a obcích, které již nepatří do mikroregionu. Nejčastější chybnou 

odpovědí byl hrad Buchlov a zámek Buchlovice. 

Otázka č. 8: Jak dlouho jste se v mikroregionu zdrželi? 

 

Graf 7-9: Jak dlouho jste se v mikroregionu zdrželi? 

Zdroj: [vlastní] 
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V osmé otázce jsem se respondentů dotazovala, jak dlouho se v mikroregionu 

zdrželi. Na výběr měli šest možností, kterými jsou: 

 jeden den 

 1 – 3 dny 

 4 – 7 dní 

 více než 7 dní 

 bydlím zde 

 nenavštívil/a jsem mikroregion 

Z celkového počtu 180 respondentů, vybralo možnost „Jeden den“ 49 dotázaných, 

což činí 27 % ze všech dotázaných. Prostřednictvím tištěných dotazníků z celkového 

počtu 80 vyplněných tuto možnost vybralo 23 osob. Prostřednictvím dotazníku 

zveřejněného na serveru (www.survio.cz) za sta respondentů vybralo možnost „Jeden 

den“ 26 dotázaných. 

Možnost „1 - 3 dny“ ze 180 dotázaných vybralo 17 dotázaných, z nichž pouze 

3 respondenti tuto možnost vybrali při vyplňování dotazníku na webovém serveru. 

Možnost „ 1  – 3“ dny tedy vybralo 9 % ze všech dotázaných. Možnost „4 – 7 dní“ 

vybralo 11 dotázaných, což činí 6 % ze všech respondentů, kteří vyplnili dotazník. Tuto 

možnost vybrali ze sta respondentů na webu pouze dva lidé. V tištěných dotaznících 

vybralo možnost „4 – 7 dní“ devět lidí z celkového počtu 80 respondentů. 

Více než 7 dní strávilo v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko celkem 

16 respondentů, což činí 9 % z celkového počtu 180 osob, které vyplnili dotazník. 

Ze sta osob, které vyplnily dotazník na internetu, vybralo možnost „ Více než 7 dní“ 

10 respondentů. Z 80 vyplněných tištěných dotazníků tuto možnost zvolilo 

6 dotázaných.  

Možnost „ Bydlím zde“ vybralo ze 180 dotázaných 71 osob, což znamená, 

že dotazník vyplnilo 39 % místních obyvatel. Ze sta respondentů, kteří vyplnili dotazník 

na webové stránce (www.survio.cz) celých 43 osob značilo v 8. otázce možnost 

„Bydlím zde“. Z 80 tištěných dotazníků tuto možnost zvolilo 28 respondentů. 

http://www.survio.cz/
http://www.survio.cz/
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Mikroregion Ostrožsko – Veselsko nenavštívilo 16 osob, což činí 9 % ze všech 

180 dotázaných. Tuto možnost zvolilo všech 16 respondentů při vyplňování dotazníku 

na internetu.  

Z výsledků dotazníku vyplývá, že nejvíce dotázaných osob bydlí v Mikroregionu 

Ostrožsko – Veselsko, o čemž vypovídá 71 osob, které označilo možnost „Bydlím zde“. 

Z osob, které nebydlí v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko se nejvíce lidí na tomto 

území zdrželo jeden den. Možnost „Jeden den“ vybralo 49 respondentů. Domnívám se, 

že tato možnost byla nejvíce zastoupena zejména díky sportovnímu vyžití 

v mikroregionu a mnoha zajímavým výstavám, které se zde nacházejí. Nejméně se 

v mikroregionu lidé zdržují na 4 – 7 dnů. Tuto možnost vybralo ze 180 respondentů 

pouze 11 osob. Možnost „Více než 7 dní“ nejčastěji volili lidé, kteří pocházejí 

z mikroregionu, ale již se z něj odstěhovali, tudíž nemohli zvolit možnost „Bydlím zde“.  

Otázka č. 9: Využili jste v mikroregionu informační centrum? 

 

Graf 7-10: Využili jste v mikroregionu informační centrum? 

Zdroj: [vlastní] 

Z celkového počtu 180 respondentů využilo služby informačního centra 47 osob, 

což je v procentuálním vyjádření 26 % ze všech dotázaných osob. Na otázku zjišťující 
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počet osob, které využily informační centrum v mikroregionu, 133 osob vybralo 

odpověď „ne“, což je celých 74 % ze všech dotázaných.   

Pokud se budeme zabývat výsledky samostatně za web a samostatně za tištěné 

dotazníky, budou výsledky následující: 

 z celkového počtu sta webových dotazníku využilo informační centrum 

18 osob. Zbývajících 82 osob nevyužilo žádné informační centrum 

v mikroregionu, 

 z celkového počtu osmdesáti tištěných dotazníků využilo v mikroregionu 

informační centrum 29 respondentů. Zbývajících 51 dotázaných 

informační centrum nevyužilo. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko využilo 

služby informačních center pouze 26 % dotázaných, což považuji za velmi malé využití. 

Otázka č. 10: Využili jste v mikroregionu ubytovací služby? 

 

Graf 7-11: Využili jste v mikroregionu ubytovací služby? 

Zdroj: [vlastní] 

V otázce číslo 10 jsem se dotazovala, zda respondenti využili v mikroregionu 

ubytovací služby. Z celkového počtu 180 dotázaných, celkem 167 lidí, tedy 93%, 
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odpovědělo, že v mikroregionu ubytovací služby nevyužili. Zbývajících 13 dotázaných, 

což činí 7% ze všech dotázaných, odpovědělo, že ubytovací služby využili. Ti, kteří 

využili ubytovací služby, měli možnost napsat jedno, ale i více ubytovacích zařízení, 

ve kterých byli ubytovaní.  

 v rámci webového portálu (www.survio.cz) si z celkového počtu sta 

dotázaných 97 osob vybralo možnost „ne“. Pouze tři osoby v rámci webu 

odpověděly, že využily v mikroregionu ubytovací služby.  

 prostřednictvím tištěných dotazníků z 80 dotázaných 70 respondentů 

vybralo možnost „ne“, což znamená, že pouze 10 osob využilo ubytovací 

služby v mikroregionu. 

Třináct respondentů, kteří odpověděli, že využili ubytovací služby v mikroregionu, 

nejčastěji zmiňovali tato zařízení: 

 Hluk – camping Babí hora, 

 Uherský Ostroh - Přízámčí, 

 Uherský Ostroh – Relax 21, 

 Ostrožská Nová Ves – Restaurace a Hotel U Lázní, 

 Ostrožská Nová Ves – Hotel u Racka, 

 Ostrožská Nová Ves – Kemp a Penzion Slovácký dvůr, 

 Ostrožská Nová Ves – Kemp jezero Ostrožská Nová Ves. 

V campingu Babí hora se ze 13 osob, které využili ubytovací služby, ubytoval 

jeden dotázaný. V Přízámčí v Uherském Ostrohu se ubytoval také jeden dotázaný. Nově 

zřízený penzion, fitness, wellness a bar, Relax 21 využili v mikroregionu již 4 lidé. 

V Hotelu u Racka využili ubytovací služby dva lidé. Restauraci a Hotel U Lázní 

v Ostrožské Nové Vsi vybral při odpovědi „ano“ jeden dotázaný. Kemp a Penzion 

Slovácký dvůr vybrali v otázce týkající se využití ubytovacích služeb v mikroregionu 

dva lidé. Kemp jezero Ostrožská Nová Ves ze 13 osob, které vybrali možnost „ano“ 

vybral jeden respondent. 

Někteří z těch, co zaškrtli odpověď „ano“, napsali i více než jedno ubytovací 

zařízení, které využili. Bohužel někteří respondenti vybrali možnost „ano“, ale 

nevzpomněli si na název ubytovacího zařízení, ve kterém byli ubytováni, proto jej zde 

http://www.survio.cz/
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neuvádím. Mezi 13 respondenty, kteří vybrali možnost „ano“ se vyskytly i chybné 

odpovědi, které byly vyřazeny, proto je zde nezařazuji mezi vybrané.  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že Mikroregion Ostrožsko – Veselsko 

si za účelem ubytovacích služeb vybralo pouze 7 % ze všech dotázaných. Tento 

výsledek považuji za velmi nízký, a tudíž se domnívám, že povědomí o ubytovacích 

službách Ostrožska – Veselska je velmi malé.  

Otázka č. 11: Využili jste v mikroregionu stravovací služby? 

 

Graf 7-12: Využili jste v mikroregionu stravovací služby? 

Zdroj: [vlastní] 

V jedenácté otázce jsem se dotazovala respondentů, zda využili v mikroregionu 

stravovací služby. Všichni dotázaní, měli možnost rozhodnout se, zda „Ano“ nebo 

„Ne“. Ti, kteří odpověděli „Ano“, měli možnost napsat jedno, ale i více stravovacích 

zařízení, které využili. Z celkového počtu 180 respondentů, odpovědělo v dotazníku 

102 osob „Ano“ a 78 osob odpovědělo „Ne“. V procentuálním zastoupení to činí celých 

57 % respondentů, kteří využili nějaké stravovací zařízení v mikroregionu a 43 % osob, 

které žádnou stravovací zařízení nevyužili. Z toho vyplývá, že nadpoloviční většina 

dotázaných využila alespoň jedno stravovací zařízení na území Ostrožska – Veselska.  
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Pokud se budeme zabývat výsledky samostatně za web a samostatně za tištěné 

dotazníky, budou výsledky následující: 

Prostřednictvím webového dotazníku odpovědělo 100 osob, z nichž 

54 dotázaných odpovědělo „Ne“, nevyužili žádné stravovací zařízení v mikroregionu 

a 46 osob odpovědělo „Ano“, využili alespoň jedno stravovací zařízení v mikroregionu.  

Prostřednictvím tištěných dotazníků odpovědělo z celkového počtu 80 osob 24 

respondentů, že nevyužili žádné stravovací zařízení v mikroregionu a 56 respondentů 

odpovědělo, že využili alespoň jedno stravovací zařízení v  mikroregionu. 

 

Graf 7-13: Využili jste v mikroregionu stravovací služby? 

Zdroj: [vlastní] 
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Z celkového počtu 102 respondentů, kteří odpověděli v jedenácté otázce „Ano“, 

byla nejčastější odpovědí Hotel a Restaurace u Racka v Ostrožské Nové Vsi (O. N. V.), 

který napsalo celkem 30 respondentů. Druhou nejčastější odpovědí byla Restaurace 

Morava v Uherském Ostrohu, kterou napsalo 17 dotázaných. Restaurace Astoria ve 

Veselí nad Moravou (V. n. M.) byla třetí, kterou respondenti nejčastěji psali a navštívilo 

ji 14 dotázaných. Zbývající stravovací zařízení, které respondenti zmiňovali, se v grafu 

nacházejí v zastoupení 2 až 9 osob, které toto zařízení využili. Patří mezi ně: 

 Zámecká kavárna – Hluk, 

 Restaurace Roháč – Blatnice pod Sv. Antonínkem, 

 Pizzerie Verona – Veselí nad Moravou, 

 Bowling City – Veselí nad Moravou, 

 Maracana – Veselí nad Moravou, 

 Pizzerie Květoš – Veselí nad Moravou, 

 Billiard club Atlantida – Veselí nad Moravou, 

 Slovácký dvůr – Ostrožská Nová Ves, 

 Hotel U Lázní – Ostrožská Nová Ves, 

 Restaurace Na Zimáku – Uherský Ostroh, 

 Restaurace Konírna – Uherský Ostroh, 

 Restaurace pod Lipami – Uherský Ostroh. 

Stravovací zařízení, která se vyskytla v zastoupení jedné osoby, se v grafu 

nenacházejí a patří mezi ně tyto: 

 Bowling, Orlovna a sportovní hala – Ostrožská Nová Ves, 

 Pizzerie – Ostrožská Lhota, 

 Restaurace Toscana – Veselí nad Moravou, 

 Pizzerie Perfetto – Veselí nad Moravou, 

 Ubytovna Sport Hluk – Hluk, 

 Obecní restaurace – Blatnice pod Svatým Antonínkem a jiné. 

Bohužel se našla i řada respondentů, kteří odpověděli, že využili stravovací služby 

v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko, nicméně jejich odpověď byl neúplná, zmatečná 

nebo chybná. Z výsledků setření vyplývá, že 102 respondentů využilo stravovací 
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služby, což je velmi uspokojivý výsledek, co se týká poskytování stravovacích služeb 

na území mikroregionu. Nejvyšší oblíbeností se pyšní Hotel a Restaurace Racek 

v Ostrožské Nové Vsi.  

Otázka č. 12: Byli jste spokojeni s kvalitou služeb v mikroregionu? 

 

Graf 7-14: Byli jste spokojeni s kvalitou služeb v mikroregionu? 

Zdroj: [vlastní] 

Ve dvanácté otázce jsem se zabývala spokojeností klientů s kvalitou služeb 

nabízených v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. Z grafu je patrné, že na tuto otázku 

byly vytvořeny tři možnosti a sice „Ano“ byl/a jsem spokojen/a s kvalitou služeb. „Ne“ 

nebyl/a jsem spokojen/a s kvalitou služeb a poslední možností je „Nevyužil/a jsem 

služby“. 

Na otázku spokojenosti s kvalitou služeb odpověděno 119 osob „Ano“, což je 

celých 66 % ze všech dotázaných. Odpověď „Ne“ vybralo 5 respondentů, což činí 3 % 

ze všech respondentů. Zbývajících 56 respondentů zvolilo možnost „Nevyužil/a jsem 

služby“, což činí 31 % ze všech dotázaných. 
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Pokud se budeme zabývat výsledky samostatně za web a samostatně za tištěné 

dotazníky, budou výsledky následující: 

Prostřednictvím webu z celkového počtu sto dotazníků odpovědělo celkem 

57 respondentů, že byli spokojeni s kvalitou služeb, dalších 40 dotázaných odpovědělo, 

že služby v mikroregionu nevyužili a zbývající 3 lidé byli s kvalitou služeb nespokojení. 

Prostřednictvím tištěných dotazníků z celkového počtu 80 dotázaných, služby 

v mikroregionu využilo 62 respondentů. Z 80 dotázaných 16 respondentů odpovědělo, 

že služby v mikroregionu nevyužili. Zbývající dva respondenti byli s kvalitou služeb 

v mikroregionu nespokojeni. 

S kvalitou služeb bylo spokojeno celkem 119 respondentů, což považuji za velmi 

uspokojivý výsledek, zejména pokud uvážím, že celkem 56 osob nevyužilo žádnou 

ze služeb v mikroregionu. Z výsledků tudíž vyplývá, že nespokojeno bylo pouze 5 osob. 

Z toho usuzuji, že kvalita služeb v mikroregionu je na velmi dobré úrovni. 

Otázka č. 13: Jaký dopravní prostředek jste využili při cestě 

do mikroregionu? 

 

Graf 7-15: Jaký dopravní prostředek jste využili při cestě do mikroregionu? 

Zdroj: [vlastní] 
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Prostřednictvím otázky „Jaký dopravní prostředek jste využili při cestě 

do mikroregionu?“ měli respondenti možnost vybrat jednu i více možností přepravy, jak 

při cestě do mikroregionu, tak při pohybu v něm. V rámci dotazníkového šetření bylo 

vytvořeno šest kategorií, které měli respondenti na výběr. Volené kategorie jsou 

následující: 

 přeprava autobusem, 

 přeprava vlakem, 

 přeprava autem, 

 přeprava na kole, 

 jiná možnost přepravy, 

 žádný způsob přepravy, respektive respondent nevyužil žádnou možnost 

výše zmiňovaných přepravních prostředků. 

Možnost přepravy autem vybralo z celkového počtu 180 dotázaných 115 osob, 

což je nejvíce ve všech zmiňovaných kategoriích. Procentuálně je 115 respondentů 

64 % ze všech dotázaných. Ze 115 osob, které tuto možnost zvolilo, 62 respondentů 

vybralo možnost v tištěných dotaznících a 57 respondentů v dotazníku elektronickém.  

Možnost přepravy vlakem vybralo 34 dotázaných, což činí 19 % ze všech 

dotázaných osob. Ze sta webových dotazníků tuto možnost vybralo pouze 7 dotázaných, 

zatím co z 80 tištěných dotazníků tuto možnost zaškrtlo 27 respondentů. 

Možnost přepravy autobusem využilo při cestě do mikroregionu 27 dotázaných, 

což činí 15 % ze všech 180 respondentů. Z celkového počtu 27 osob, které tuto možnost 

vybraly, zaškrtlo možnost přepravy autobusem 7 respondentů ze sta dotazníků 

na webovém serveru (www.survio.cz) a 20 respondentů z celkového počtu 80 dotazníků 

tištěných. 

Z celkového počtu 180 respondentů využilo přepravu na kole 56 dotázaných, což 

činí 31 % ze všech respondentů. Prostřednictvím webu v dotazníku vybralo jako 

dopravní prostředek kolo 17 dotázaných. V tištěných dotaznících tuto možnost vybralo 

39 dotázaných.  

http://www.survio.cz/
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Jinou možnost přepravy vybralo 9 ze 180 dotázaných, což činí 5 % ze všech 

oslovených. Prostřednictvím webového serveru tuto možnost vybral jeden respondent. 

V tištěných dotaznících tuto možnost vybralo 8 dotázaných. 

Možnost „Žádný“ vybralo 15 osob. Všichni ti, co tuto možnost vybrali, ji zaškrtli 

při vyplňování dotazníku na webovém serveru. Možnost „Žádný“ nejčastěji využili 

respondenti, kteří nenavštívili mikroregion. 

Z výsledků dotazníku vyplývá, že nejvíce používaným dopravních prostředkem 

při cestě do mikroregionu je auto, které vybralo 115 respondentů. Druhým nejvíce 

používaným dopravním prostředkem je kolo, které vybralo 56 respondentů. Nejméně 

používaným dopravním prostředkem je autobus, který vybralo pouze 24 dotázaných. 

Na základě těchto výsledků usuzuji, že nadpoloviční většina respondentů preferuje 

individuální přepravu před přepravou hromadnou. 

Otázka č. 14: Navštívili byste mikroregion opakovaně? 

 

Graf 7-16: Navštívili byste mikroregion opakovaně? 

Zdroj: [vlastní] 

Na otázku „Navštívili byste mikroregion opakovaně?“ odpovídali respondenti 

takto: 
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Možnost „Ano“ vybralo z celkového počtu 180 respondentů 102 dotázaných, což 

činí 57 % ze všech dotázaných. Ze sta dotazníků na webu tuto možnost vybralo možnost 

„Ano“ 43 respondentů. Prostřednictvím tištěných dotazníků tuto možnost vybralo 

59 respondentů z celkového počtu 80 dotazníků. 

Možnost „Ne“ vybrali ze 180 dotázaných 3 respondenti, což činí 2 % ze všech 

dotázaných. Všechny tři odpovědi pocházejí z dotazníků prostřednictvím webu. 

Možnost „Nevím“ vybralo 24 osob, což činí 13 % ze všech dotázaných. Ze sta 

dotazníků vyplněných prostřednictvím webu vybralo možnost nevím 21 dotázaných. 

Tuto možnost zvolili také tři lidé, z celkového počtu 80, kteří dotazník vyplnili v tištěné 

podobě. 

Z celkového počtu 180 respondentů 51 osob vybralo možnost „Bydlím zde“, což 

činí 28 % ze všech dotázaných. Možnost „Bydlím zde“ prostřednictvím webu zvolilo 

33 dotázaných z celkového počtu sta vyplněných dotazníků. Z 80 tištěných dotazníků 

tuto možnost vybralo 18 dotázaných. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že 57 % ze všech dotázaných by se 

do mikroregionu opakovaně vrátilo, zatím co rezolutně návštěvu odmítají pouze 

2 % dotázaných. Pouze tři lidé odpověděli, že by mikroregion opakovaně nenavštívili, 

což považuji za velmi dobrý výsledek. Ačkoliv tato otázka byla v dotazníku nepovinná, 

odpověděli na ni všichni dotázaní respondenti. 

 

 

.  
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Doporučení 

Na základě dotazníkového šetření jsem zhodnotila výsledky dotazníku. 

Z odpovědí respondentů je možné vyvodit následující doporučení: 

Mezi nejméně navštěvovaná místa v mikroregionu patří obec Boršice u Blatnice 

a Blatnička. Tyto dvě obce by se měly snažit o rozvoj dopravní infrastruktury za účelem 

zvýšení počtu příjezdů turistů do této oblasti. Dále by se měly zaměřit na rozvoj 

turistických oblastí a atraktivit v obci za účelem zvýšení turistického zájmu o tuto 

oblast. 

Za účelem návštěvy mikroregionu se dotázaní nejméně zajímali o kempování 

a lázeňství. Zejména obec Ostrožská Nová Ves by se proto měla zaměřit 

na marketingovou strategii v oblasti Sirnatých lázní, které se zde nacházejí. Ačkoliv je 

popularita lázní nezanedbatelná, měla by se obec snažit o ještě větší rozvoj a nabídku 

poskytovaných služeb. Zrovna tak nově otevřený Slovácký dvůr by se mohl stát hlavní 

zájmovou oblastí zájemců o kempování. V důsledku nedávného otevření je zájem 

na  vzestupu, a tudíž je dosavadní malý zájem pochopitelný. I přesto by se vedení obce 

mělo soustavně snažit o podporu jak lázní, tak o podporu v oblasti kempování.  

V rámci délky pobytu se dotázaní nejčastěji zdržovali jeden den, z čehož vyplývá, 

že se nejčastěji do mikroregionu vydávali za účelem jednodenních výletů. Celý 

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko by se proto měl zaměřit na zvýšení nabídky výletů, 

pobytů a kulturně – historických akcí, které by účastníky cestovního ruchu motivovaly 

k delšímu pobytu na území mikroregionu. Dobrou myšlenku převzalo Veselí 

nad Moravou, které se realizuje ve výletních plavbách po Baťově kanálu, který je 

každoročním lákadlem mnoha turistů.  

Poskytování informací informačními centry v mikroregionu je viditelně 

nedostačující a neefektivní. Z dotazníku vyplynulo, že tyto služby využilo pouze 

26 % dotázaných. Všem obcím, které v mikroregionu provozují informační centrum, 

bych doporučila, aby se snažili medializovat svoji činnost a dostali se tak více 

do povědomí lidí. Dále bych doporučila, zaměřit se na služby, které informační centra 

poskytují a uvážila možnosti rozšíření nabídky služeb, které by mohly přivést více 

zájemců o služby. 
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Veškerá města a obce mikroregionu by měla zapracovat na marketingové strategii 

v ubytovacích službách, které byly dle dotazníku téměř nevyužity. Za vhodnou volbu 

bych považovala inzerci v tisku, případně i v nejen lokálním rádiu, které může být 

přímým typem posluchačů na cestách. V oblasti stravovacích služeb si mikroregion 

nevede zcela špatně, přesto bych kladla důraz na kvalitu poskytovaných pokrmů, kterou 

by stravovací zařízení mohla zkvalitnit. V oblasti gastronomie by se mohly stát velkým 

lákadlem turistů moravské speciality, mezi něž se řadí nejen kvalitní víno a slivovice, 

ale i typická moravská zabijačka a klobásky. 

Co se týká kvality poskytovaných služeb, se dle výsledků dotazníku téměř 

nesetkávám s kritikou. Dotázaní byli s kvalitou služeb velmi spokojeni a rádi by 

mikroregion navštívili opakovaně. Jedním z nejčastěji využívaným dopravním 

prostředkem je zde kolo, což by mělo vedení obcí mikroregionu motivovat k rozšíření 

cyklostezek, které mohou být obohaceny doprovodnou náplní. Příkladem by mohla být 

včelí stezka, která cyklisty láká k průjezdu dané trasy se zajímavými informacemi. Také 

vytvoření nového druhu naučné stezky, by jistě bylo zajímavým program při cestách na 

kole. Větší množství cyklostezek by tak mohlo mít pozitivní dopad na využívání 

ubytovacích i stravovacích služeb. Zajímavou atraktivitou by mohlo být i zřízení 

turistické naučené stezky, která by zvýšila zájem o pěší turistiku v mikroregionu. 
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8 Závěr 

Cílem mé práce bylo identifikovat turistické atraktivity, které se nacházejí 

v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko a tím i zvýšit povědomí o nich. Větší povědomí 

o  turistických atraktivitách a zajímavých místech je nejen primárním lákadlem 

k realizaci cestovního ruchu, ale i následným zvýšením získávaného prospěchu 

ze skutečné realizace.  

Na základě stanovených cílů byla vymezena charakteristika cestovního ruchu 

v jeho druzích a formách, včetně identifikace účastníků cestovního ruchu. Ostrožsko – 

Veselsko vymezuje mikroregion ve smyslu své jedinečnosti a charakterizuje 

geografické, klimatické a geologické podmínky, které jsou stěžejní pro chápání 

územních odlišností. 

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko je sdružením osmi měst a obcí a leží v nížině 

okolo řeky Moravy. Tato oblast se nachází na severu od Sv. Antonínka a je krajem 

bohatým nejen na úrodu, ale i na historii. Každé z měst si s sebou nese kousek 

z minulosti, nejen v bohaté historii vzniku města či obce, ale i v památkách, které se zde 

nacházejí.  

Ačkoliv je mikroregion skutečně malým územím, je hezkou turistickou oblastí. 

Ostrožsko – Veselsko je místo, v němž se najde vyžití jak pro sportovní nadšence, tak 

i pro příznivce historie, zábavy a odpočinku. Služby infomačních center jsou zde 

poskytovány nejen místním, ale především těm, kteří zavítali do této oblasti za účelem 

rekreace, výletů, sportovního vyžití, či kultury. Informační centra nejenže podávají 

cenné rady a typy na výlety v okolí mikroregionu, ale poradí i dobrá stravovací 

a ubytovací zařízení.  

Ke zpracování bakalářské práce jsem využila knižní publikace, které sloužily 

zejména k vypracování teoretických východisek v teoretické části, ale i k identifikaci 

jednotlivých územních oblastí, spadajících do části praktické. Dále bylo čerpáno 

z několika internetových zdrojů, které dotvářely celistvost myšlenek čerpaných z knih. 

 Praktická část je založena na identifikaci atraktivit osmi měst a obcí, které patří 

do Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko. Na základě této identifikace proběhlo 
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dotazníkové šetření, které mělo za úkol poukázat na znalost lidí oblasti Ostrožsko – 

Veselsko ve smyslu povědomí o zdejších památkách, poskytovaných službách či 

využívaných dopravních prostředcích při cestě do mikroregionu. V rámci čtrnácti 

otázek utvářejících dotazníkové šetření byly vytvořeny tři otevřené otázky, které 

směřovaly k zjištění využívaných služeb dotázaných respondentů v konkrétních 

zařízeních, či k znalosti konkrétních historických památek mikroregionu. Závěrem byla 

data analyzována a vyhodnocena. 

Vypracování tématu, zabývajícího se identifikací turistických atraktivit 

Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko, mě obohatilo o řadu informací, které jsem 

doposud nevěděla, ačkoli zde žiji a považuji tuto oblast za mně dobře známou. Výběr 

a zpracování tématu „Identifikace turistických atraktivit Mikroregionu Ostrožsko – 

Veselsko“ tak považuji za velmi přínosné.  
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Seznam zkratek 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

MAS  Místní akční skupiny 

TIC  Turistické informační centrum 

T2  Oblast teplá, mírně vlhká, s mírnou zimou 

T4  Oblast teplá, mírně suchá, s mírnou zimou 

ThDr.  Doktor teologie   

ICM  Informační centrum pro mládež 

m. n. m  Metry nad mořem 

V. n. M  Veselí nad Moravou 

UHO  Uherský Ostroh 

O. N. V.  Ostrožská Nová Ves 

JJZ  jiho - jihozápad 

ZJZ  západo - jihozápad
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