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1 Úvod  

V managementu regionů, měst a obcí nachází stále větší uplatnění tzv. teritoriální 

marketing neboli marketing určitého území. Stává se stále více frekventovaným  

a populárnějším, a to i přesto, že doposud nebyla dostatečně definována jeho koncepce. 

Poprvé se tento marketing objevil v osmdesátých letech dvacátého století a při svém rozvoji 

prošel několika vzájemně se prolínajícími fázemi vývoje - od jednoduchého vnímání určitého 

místa jako běžné komodity, až po současné nahlížení na lokality jako na plně svébytné entity. 

Teritoriální marketing vznikl zejména v důsledku narůstající konkurence mezi městy, 

regiony, ale i celými zeměmi. Jeho rozvoj podnítilo také neustálé sbližování a intenzivnější 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru, rostoucí emancipace občana v roli zákazníka  

a potřeba místní správy omezit finanční prostředky a najít cesty, jak zajistit dostatečné vlastní 

příjmy.  

Základ teritoriálního marketingu tvoří klasický marketing. Lze říci, že u obecného 

marketingu jde o dosahování cílů organizace prostřednictvím uspokojování potřeb zákazníků, 

kdežto u marketingu území se jedná o dosahování cílů daného území na základě uspokojování 

potřeb jeho obyvatelstva, návštěvníků, potenciálních investorů apod. Obce či města mají tedy 

na rozdíl od organizace daleko rozmanitější „zákazníky“, s rozdílnými potřebami,  

které je mnohem složitější uspokojit. Navíc i samotné obce a města jsou z pohledu marketingu 

daleko složitější subjekty než organizace. Jsou dynamické, dochází u nich k častým a mnohdy 

nepředvídatelným změnám, určitá rozhodnutí o nich probíhají na úrovni vlády, jejich zdroje 

jsou omezené, některé služby vyplývají obyvatelům ze zákona atd.  

Z těchto a dalších důvodů rozvíjí teritoriální marketing klasickou marketingovou 

koncepci o další nástroje a klade větší důraz na analýzu vztahů mezi skupinami klientů  

a poskytovanými službami. Tím umožňuje danému územnímu celku efektivnější využití 

marketingových aktivit a vytvoření takové nabídky, která přesně odpovídá potřebám jeho 

cílových skupin. Uspokojení cílových skupin pak vede k dosažení požadovaného cíle, 

 kterým může být např. vyšší konkurenceschopnost, atraktivita či exkluzivita daného území.  

Koncepci teritoriálního marketingu lze aplikovat na menší místa (obce), ale i na větší 

prostor (regiony). Přesto se však zejména představitelé menších obcí mylně domnívají,  

že pro ně využití marketingu není vhodné. I pro menší obce má marketing smysl. Především  
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v případě, kdy se obec spojí s ostatními obcemi, vytvoří svazek obcí – mikroregion, 

se společnou marketingovou strategií. V České republice (dále jen ČR) je podle Ústavu 

územního rozvoje právě toto „spojování obcí“ velmi oblíbené. Do mikroregionů se zapojuje 

stále vyšší počet obcí a pokrývají v rámci ČR stále větší plochu. Rostoucí tendence  

se projevuje i ve stále větším zaměření se na komplexní rozvoj území a široce pojatou 

spolupráci zúčastněných obcí. Se zvyšujícím se počtem mikroregionů roste i konkurence mezi 

nimi. To nutí jednotlivé mikroregiony neustále hledat a realizovat takové marketingové 

aktivity, které by mohly pomoci zvýšit zájem o jejich území, ať už ze strany turistů  

či investorů. Snaží se využívat teritoriální marketing.  

V současnosti je v ČR uplatňována velká část poznatků teritoriálního marketingu,  

avšak spíše než o jeho programové využití se jedná o spontánní aplikace jeho jednotlivých 

částí nebo prvků. Dosavadní práce jsou spíše analytické, sloužící k vypracování strategie, 

nikoliv k běžnému používání nástrojů, které marketing nabízí. Jak ale ukazují mnohé 

výzkumy, i omezené využití marketingových nástrojů při managementu určitého území může 

odstranit řadu problémů. 

Problematika teritoriálního marketingu a marketingových aktivit mikroregionů je v ČR 

aktuální. Proto jsem se jí rozhodla zabývat ve své diplomové práci. Pro výzkum jsem zvolila 

mikroregion, jehož členem je obec, ve které bydlím - mikroregion Zábřežsko.  

Cílem práce je postihnout současnou situaci provádění marketingových komunikačních 

aktivit mikroregionu Zábřežsko, zjistit povědomí o mikroregionu a navrhnout,  

které další marketingové komunikační aktivity by mohly přispět ke zvýšení zájmu o dané 

území a přispěly tak k rozvoji využití potenciálu cestovního ruchu v Mikroregionu Zábřežsko.  
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2 Charakteristika mikroregionu Záb řežsko  

Před samotným přiblížením vybraného mikroregionu je vhodné uvést, co termín 

mikroregion znamená a jakou úlohu má plnit. 

2.1 Pojem mikroregion 

Interpretace pojmu mikroregion není jednoznačná. Není vymezen ani českým právním 

řádem. 

R. Kohoutek definuje mikroregion takto: „Mikroregion je malý územní celek vzniklý 

např. dobrovolným sdružením (svazkem) několika obcí společně usilujících o ekonomický, 

kulturní a sociální rozvoj.“ [20] 

V. Labounková z Ústavu územního rozvoje uvádí „Mikroregion je chápán především 

jako Svazek obcí  - právnická osoba ustavená v souladu s § 49 až 53 č. zákona 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů.“  [21] 

Podle Výkladového slovníku cestovního ruchu se v praxi zpravidla jedná o účelové 

mikroregiony, sdružení obcí. V České republice jsou často vytvářeny za účelem získání 

společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů Evropské unie. [11] 

Mikroregion označuje sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. 

Charakteristickým znakem takového svazku obcí je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv 

příkazem nadřízeného orgánu. Je založen pro územně ucelenou oblast vymezenou 

přirozenými přírodními, historickými, technickými hranicemi nebo pojícími prvky. Hlavní 

smysl spolupráce by měl spočívat v úsilí o realizaci politických a ekonomických výhod, 

iniciaci pozitivních růstových trendů či minimalizaci dopadů negativních jevů v rozvoji 

venkovských regionů. V podstatě se jedná o spádové území, které využívá principu 

soudržnosti, kdy více obcí propojuje své zájmy či záměry jednotlivých akcí a aktivit s cílem 

formulovat a provádět žádoucí změny ve všech členských obcích. Strategického plánování  

a realizace společných aktivit a projektů se účastní formálně ustanovené orgány 

mikroregionu.   
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Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje: 

� na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, 

� na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí,  

� zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona1 dvěma nebo více obcemi. [22] 

Důvody, vedoucí ke vzniku mikroregionů, mohou být různé. Dříve vznikaly především 

mikroregiony, které po splnění účelu, za kterým byly vytvořeny, nepokračovaly v další 

spolupráci (monofunkční mikroregiony). Jiné mikroregiony naopak ve spolupráci 

pokračovaly a postavily na ní svůj komplexní rozvoj. V současné době mají mikroregiony 

stále častěji komplexní charakter a monofunkční mikroregiony se vyskytují ve stále menší 

míře. 

Informace o mikroregionech od roku 2006 nabízí informační systém – registr GIS2 

mikroregionů ČR, který je veřejně dostupný na webových stránkách Ústavu územního 

rozvoje. V České republice v současnosti působí více než 570 mikroregionů. Velký nárůst byl 

zaznamenán zejména po vstupu ČR do Evropské unie, kdy byly mikroregiony vytvářeny  

za účelem získání finančních prostředků z evropských fondů.  

2.2 Představení Mikroregionu Záb řežsko  

Mikroregionu Zábřežsko byl založen pod názvem Sdružení obcí Mikroregionu 

Zábřežsko v roce 1999. Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích byl pak název upraven  

a mikroregion tak od roku 2001 vystupuje pod názvem Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko.  

Mikroregion Zábřežsko je dobrovolným sdružením 30 obcí v územní působnosti města 

Zábřeh. Seznam všech členských obcí mikroregionu s doplněním základních údajů uvádím  

v příloze 1. Zastupováním “Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko” bylo pověřeno město 

Zábřeh. Činnost tohoto svazku je zaměřena na rozvoj regionu Zábřežsko, na spolupráci  

v oblasti rozvoje obcí, cestovního ruchu, řešení dopravní infrastruktury a využití 

energetických zdrojů.  

                                                 
1 Obchodní zákoník. 
2 GIS – geografický informační systém – systém umožňující správu, analýzu, zobrazování a jiné operace  
s prostorovými daty. 
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Nejedná se o jednoúčelový svazek obcí, jehož činnost by byla naplněna splněním cíle, 

pro který svazek vznikl. Spolupráce obcí Mikroregionu Zábřežsko je zaměřena na velmi 

široký okruh činností, které směřují k podpoře rozvoje venkova. Od charakteristiky 

spolupráce se odvíjí používané metody iniciování, plánování, realizování a vyhodnocování 

aktivit, které se v průběhu prohlubování spolupráce – tvorby partnerství měnily.  

Ve vývoji Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko lze identifikovat 3 základní období, 

které jsou charakteristické následujícími skutečnostmi.  

Období let 1999 – 2003 

� Existence zakládajících dokumentů, především stanov, kde byla identifikována potřeba 

spolupráce v několika oblastech, 

� nepravidelná setkávání zástupců obcí, 

� nízká míra spolupráce obcí - spolupráce na projektu zavedení internetu do obcí 

mikroregionu, 

� neexistence společného rozpočtu, 

� neprovádění vyhodnocování dopadů činnosti mikroregionu na rozvoj území, 

� stanovení strategie rozvoje na společných jednáních – snaha o analýzu prostředí 

prostřednictvím spolupráce s vysokými školami, stanovení cílů na jednáních zástupců obcí, 

� prohlášení o podpoře projektů obcí. 

Období let 2003 -2004 

� Zřízení funkce tajemníka mikroregionu, 

� pravidelná setkávání zástupců obcí, 

� vyšší míra spolupráce obcí – plánování společných projektů, 

� počátky existence společného rozpočtu – tvořeného členskými příspěvky (5 Kč/obyv.), 

� k vyhodnocení dopadů činnosti mikroregionu na rozvoj území na konci roku 2004 nedošlo, 

ale byla vytvořena zpráva o činnosti Svazku obcí, která popsala uskutečněné aktivity, 

� strategické plánování založeno na vypracování strategického dokumentu rozvoje, 

zahrnující situační analýzu, SWOT analýzu, stanovení strategického cíle a specifických 

cílů, priorit a opatření s časovým harmonogramem plnění – obecné, bez návaznosti  

na rozpočet, 

� vypracování strategického dokumentu – za využití vlastního lidského potenciálu 
mikroregionu.   
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Období let 2004 – 2005 

� Vysoká míra spolupráce obcí, lze použít termín partnerství – realizace společných 

projektů, vzájemná podpora i samostatných projektů obcí, 

� fungování společného rozpočtu – tvořeného členskými příspěvky (5 Kč/obyv.), ovšem 

nárůst potřeb pro financování společných akcí, 

� jednání v pracovních skupinách, složených nejen ze zástupců veřejné správy, ale také z řad 

podnikatelů a zástupců neziskových organizací. 

Od roku 2006 mikroregion dále pokračuje ve spolupráci na realizaci společných 

projektů a tvoří odvětvové strategické dokumenty - Strategii cestovního ruchu, 

Marketingovou studii cestovního ruchu, Územní energetickou koncepci aj. V daném roce také 

vzniká tzv. Místní akční skupina (MAS) Zábřežsko o.p.s, jejímž hlavním smyslem  

je postupné budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové sféry a veřejného sektoru  

za účelem rozvoje venkovského prostoru a regionu Zábřežsko. 

MAS Zábřežsko o.p.s. je zastoupena jak veřejným sektorem, reprezentovaný Svazkem 

obcí Mikroregionu Zábřežsko a obcemi Jakubovice a Písařov, tak i zástupci neziskových 

organizací a zástupci podnikatelů.  

Cílem MAS Zábřežsko o.p.s. je především napomáhat rozvoji venkovského prostoru 

realizací projektů soukromého i veřejného sektoru, podporovat rozvoj lidských zdrojů 

v regionu, rozvoj zemědělských činností, původních regionálních řemesel a napomáhat 

konkurenceschopnosti místních výrobků. [15] 

2.3 Poloha a popis území  

Mikroregion Zábřežsko je situován v severovýchodní části České republiky (obr. 2.1). 

Leží na území Olomouckého kraje. Je začleněn do jihovýchodní části okresu Šumperk. 

Mikroregion sdružuje cca 36 000 obyvatel ve třiceti členských obcích. Přirozeným centrem 

Mikroregionu Zábřezsko je město Zábřeh s 14185 obyvateli. Město Zábřeh poskytuje 

členským obcím mikroregionu institucionální zázemí a je spádovou oblastí z hlediska 

pracovních příležitostí, školství, sociální péče, zdravotnictví a kulturního vyžití. Zároveň  

je zde soustředěna značná část podnikatelských aktivit. 

  



 

 

Marketingové aktivity mikroregionu ovliv

severozápadní část je spíše horská

(umístění v těsné blízkosti rovinaté Hané

aktivit soustřeďuje právě do tě

mikroregionu mohou výrazněji

Obr. 2.1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: 

Mikroregion Zábřežsko p

Oblast se vyznačuje zdravou p

je ideální pro turistické výlety, vyjíž

a v zimě pro běžecké i sjezdové lyžování. 

označit řeku Moravu, Moravskou Sázavu, Desnou, B

je vhodný i pro rybolov. Z pohledu

a město Štíty, které představuje

Jeseníků.  

  

Marketingové aktivity mikroregionu ovlivňuje struktura krajiny, kdy jeho 

ást je spíše horská (vstupní brána do oblasti Jeseníků) a jižní spíše rovinatá 

sné blízkosti rovinaté Hané). Z tohoto vyplývá, že se většina

těchto lokalit a že se tyto marketingové aktivity

ěji  lišit.  

.1 - Olomoucký kraj 

Pramen: upraveno podle [19] 

ežsko představuje území se zvýšeným potenciálem cestovního ruchu

zdravou přírodou vhodnou k odpočinku a relaxaci. V

istické výlety, vyjížďky na kole, koupání v přírodních nádržích 

sjezdové lyžování. Za nejdůležitější vodní toky mikroregionu lze 

eku Moravu, Moravskou Sázavu, Desnou, Březnou, Rohelnici.

pohledu cestovního ruchu je nejvíce významné

edstavuje atraktivní sportovně – rekreační středisko
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uje struktura krajiny, kdy jeho 

ů) a jižní spíše rovinatá 

ětšina marketingových 

aktivity v obou částech 

území se zvýšeným potenciálem cestovního ruchu. 

inku a relaxaci. V letním období  

írodních nádržích či sjíždění řek 

vodní toky mikroregionu lze 

eznou, Rohelnici. Mikroregion  

významné město Zábřeh  

edisko v blízkosti pohoří 



 

 

Obce tvořící území Záb

V mikroregionu jsou nejčastěji

Zábřeh a Štíty - viz obrázek 2.2

 Obr. 2.2 – Počet obcí Mikroregionu

Pramen: upraveno podle [16]
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Společné aktivity pro účely: 

� podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků 

nezaměstnanosti, rozvoje a diversifikace nezemědělských prostorů, 

� podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí, 

� vzájemné pomoci při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, 

znečišťování ovzduší a vodních toků, 

� využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, 

� společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče, 

� podpory venkovské turistiky, marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových 

produktů,  

� řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnova občanské vybavenosti, péče  

o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu), 

� podpory společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví 

nemovitostí v mikroregionu, společné přípravy projektů pozemkových úprav, 

� spolupráce a výměny know-how mezi partnerskými městy a zeměmi EU, 

� zřízení koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky, 

� společné péče o památky v mikroregionu. 

 

 Spolupráce s dalšími aktéry místního rozvoje, městy, obcemi, krajskými úřady, školami, 

zástupci podnikatelské sféry a neziskovými organizacemi. Spolupráce s Odborem 

strategického rozvoje Olomouckého kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj. 

 

Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování 

mikroregionálních projektů. 

2.5 Organiza ční struktura  

Organizační struktura mikroregionu je tvořena Valnou hromadou, předsedou, 

místopředsedou, Radou mikroregionu a tajemníkem. Schéma organizační struktury 

mikroregionu je uvedeno v příloze 5. 

Valná hromada se skládá ze všech členů svazku zastupovaných starosty či jejich 

zástupci nebo jinými zmocněnci jednotlivých obcí mikroregionu a je jeho nejvyšším orgánem.  
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Schází se nejméně dvakrát ročně. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 

3/5 většina členů a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Valná hromada 

schvaluje stanovy svazku, volí z členů svazku (resp. ze zástupců členů svazku) předsedu  

a místopředsedu svazku a Radu mikroregionu, schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření 

svazku, schvaluje zprávu o revizi hospodaření, schvaluje vstup nových členů do svazku, výši 

členských příspěvků a jejich splatnost a činí další úkony podle stanov. 

Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. 

Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo  

ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. 

Rada mikroregionu připravuje veškeré podklady pro zasedání valné hromady  

a zajišťuje záležitosti svazku, pokud nejsou v kompetenci předsedy nebo valné hromady. 

Skládá se z pěti volených členů svazku. 

Tajemník mikroregionu zajišťuje koordinační a administrativní činnost svazku obcí  

a je zaměstnancem Městského úřadu Zábřeh. Připravuje veškeré podklady pro zasedání Rady 

mikroregionu a po projednání podkladů v Radě mikroregionu také podklady pro zasedání 

Valné hromady. Tajemník mikroregionu zajišťuje záležitosti svazku obcí, pokud nejsou  

v kompetenci předsedy nebo valné hromady. 

Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda 

nebo místopředseda svazku a jeden člen Rady mikroregionu. Město Zábřeh má nárok  

na refundaci nákladů, které mu vznikly v souvislosti s administrativním zabezpečováním 

činnosti svazku obcí. 

2.6 Památky, atraktivity a osobnosti mikroregionu  

Kompletní výčet památek, atraktivit a osobností je uveden v příloze 6, fotografie 

některých z nich obsahuje příloha 2. V následujícím textu uvádím nejzajímavější z nich.  

Památky a atraktivity mikroregionu 

Z kulturně historických památek mají v Mikroregionu Zábřežsko velké zastoupení 

především sakrální památky jako např. kostely, kaple, kapličky, sochy svatých,  
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které se nacházejí v každé z třiceti obcí mikroregionu. V mikroregionu je také několik objektů 

lidové architektury a památných domů. 

Historické památky Mikroregionu Zábřežsko tvoří především zřícenina hradu Hoštejn  

a Brníčko, zámek a hrad Zábřeh a hrobka rodu Bukůvků z Bukůvky. 

Zřícenina hradu Hoštějn - zbytky rozsáhlého hradního komplexu ve stejnojmenné 

obci. Hrad byl pravděpodobně vystavěn před r. 1267, záhy upadl do rukou loupežníků. 

Zbraslavská kronika se o něm zmiňuje jako o „loupežnickém hnízdě“. Dochovány jsou zbytky 

zdiva a rozsáhlý opevňovací systém, celý komplex v délce 450 m je mimořádnou ukázkou 

fortifikační aktivity. V nejvyšším bodě zříceniny dnes stojí kamenný jehlan (památník), 

připomínající dokončení železniční trati Praha - Olomouc v roce 1845.  

Zřícenina hradu Brníčko - zřícenina středověkého hradu v obci Brníčko stojí na kopci 

388 m n. m. a je volně přístupná. Hrad se poprvé připomíná roku 1356. Na sklonku 

husitských válek se Brníčko stalo sídlem Tunklů a stalo se tak centrem rozsáhlého 

zábřežského panství. V roce 1471 byl hrad dobyt a pobořen vojskem Matyáše Korvína. Hrad 

poté přestal plnit funkci hlavního panského centra, vybavení bylo odvezeno do nedalekého 

Zábřehu a hrad se postupně změnil v ruiny. V roce 1513 se Brníčko připomíná již jako pusté. 

Hrad a zámek Zábřeh - původně tvrz, později hrad a od 16. století renesančně 

přestavěný zámek. Od 18. století je obohacen o barokní křídlo, gotickou podobu připomíná 

pískovcový reliéf s rodovým erbem rodu Tunklů v průjezdu zámku. V roce 1849 zámek 

odkoupilo město Zábřeh a v současné době je sídlem městského úřadu.  

Hrobka Bukůvků z Bukůvky - nejvýznamnější historická památka obce Postřelmov. 

Hrobka šlechtického rodu Bukůvků byla postavena v roce 1592 Zikmundem Bukůvkou  

z Bukůvky. Portál je bohatě zdobený tesanými reliéfy a kovanou mříží. Pod podlahou  

je krypta s valenou klenbou, ve které jsou umístěny čtyři rakve s mumiemi Zikmunda 

Bukůvky, jeho manželky, neidentifikované dívky a Zikmundova synovce Bernarda. 

Technických památek na území mikroregionu není mnoho. Jedná se o památník 

dokončení trati Olomouc – Praha, cihelnu Štíty a původní areál železničního nádraží  

v Zábřehu.  

Památník dokončení trati Olomouc - Praha a zahájení jejího provozu v roce 1871  

na návrší bývalého hradu nad obcí Hoštejn. Jedná se o čtyřboký památník s obeliskem,  
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na vrcholu zakončeným kamennou koulí. Po stranách památníku jsou umístěny čtyři 

břidlicové desky s údaji o stavbě dráhy, psáno německy.  

Cihelna Štíty – z konstrukčního hlediska je tato cihelna ojedinělou technickou stavbou 

z roku 1911 představující typ cihlářské pece s klikatým vedením ohně, který se na území 

dnešní ČR stavěl velmi sporadicky. Objekt cihelny je autenticky dochovaný včetně původního 

technologického zařízení. Daný objekt je zmiňován i v publikaci Technické památky  

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Objekt cihelny má v současné době ne zcela uspokojivý 

stavebně technický stav, je veřejnosti nepřístupný a dosud nebyl zařazen do seznamu 

kulturních památek.  

Původní areál železničního nádraží v Zábřehu – v současné době je vlakové nádraží 

nově zrekonstruované, avšak staré empírové budovy z poloviny 19. století zůstaly zachovány. 

Prostor zábřežského nádraží představuje zajímavé propojení dvou zcela odlišných stavebních 

slohů – moderní architektury 21. století a empírových objektů původní železniční stanice. 

Díky výhodné poloze se stal Zábřeh po Olomouci druhou nejvýznamnější stanicí  

na moravském úseku dráhy. 

Nejlákavější atraktivitou mikroregionu je zajisté Acrobat Park  ve městě Štíty. Acrobat 

Park je jeden z největších a nejmodernějších světových, letních tréninkových areálů  

pro freestyle ski a snowboard (skoky do vody), jak pro profesionály, tak i pro naprosté 

amatéry. Areál pro akrobatické sporty, jehož spoluzakladatelem je olympijský vítěz  

v akrobatickém lyžování z roku 2002 Aleš Valenta, nabízí také dvě profi trampolíny, hřiště 

pro plážový volejbal, plážový fotbal a pétanque. Je zde kompletní půjčovna snowboardového 

a lyžařského vybavení a stálý profesionální trenér, který je k dispozici po celý den.  Zdejší 

zázemí využívají ke svým tréninkům světoví sportovci zvučných jmen. 

Významné přírodní atraktivity Zábřežska vytváří zejména přírodní park Březná, 

přírodní rezervace Pod Trhlinou, Napoleonův kopec a obora s muflony, daňky a jeleny.  

Přírodní park Březná – podstatná část přírodního parku se rozkládá na kopcích 

Drozdovské vrchoviny. Nejvýraznějším geomorfologickým prvkem je údolí mezi obcemi 

Štíty a Hoštejn, kterým protéká říčka Březná. Na svazích Pálené hory a Vlčí jámy se nacházejí 

balvanové proudy, balvanová moře a četné mrazové sruby s výškou až deset metrů.  

V přírodním parku se vykytuje řada chráněných druhů rostlin a živočichů. Rozsáhlý je zde 

výskyt bledule jarní, hnízdí zde výr velký a čáp černý.   
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Přírodní rezervace Pod Trhlinou - přírodní rezervace se rozkládá na západním  

a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko obce Leštiny. Rezervací byla vyhlášena roku 

1998. Jsou zde chráněná lesní společenstva bučin i dubových bučin a fragment zachovalé 

kulturní krajiny luk, pastvin a mezí a také řada zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

Z ptáků lze jmenovat lejska bělokrkého, černohlavého, z rostlin orchidej okrotici, z motýlů 

jasoně dymnivkového, ze savců pět silně ohrožených druhů netopýrů. Vzácně se tu vyskytuje 

mlok skvrnitý a kudlanka nábožná. Přírodní rezervace Pod Trlinou byla navržena do soustavy 

NATURA 20003 jako evropsky významná lokalita.  

Oblíbeným místem je rovněž Napoleonův kopec (Kalvárie) poblíž obce Hynčina,  

kde před dvěstě lety stál sám Napoleon Bonaparte se svým vojskem, když pronásledoval 

rakouské vojsko císaře Františka I. 

Atraktivní se z pohledu možného využití pro rozvoj cestovního ruchu jeví i obora  

s muflony, daňky a jeleny evropskými v obci Horní Studénky. 

Osobnosti mikroregionu 

Mikroregion nabízí opravdu rozmanitou škálu významných osobností, které se zapsaly 

do paměti široké veřejnosti svým zajímavým životem, svou tvůrčí činností či svou odvahou. 

Mezi nejvýraznější osobnosti celého mikroregionu a především města Zábřeh patří 

známý polárník a cestovatel Jan Eskymo Welzl, jehož odkazem žije město dodnes. Vedle 

pořádání festivalu Welzlování se celé město profiluje jako město cestovatelů a hodlá v tom 

pokračovat i do budoucna, a to daleko intenzivnější měrou. 

Nejznámější osobností města Štíty je v současnosti Aleš Valenta -  český reprezentant, 

zlatý olympionik v akrobatickém lyžování a sportovec roku 2002. 

Mezi významné osobnosti Mikroregionu Zábřežska lze zařadit také Magdalenu 

Vizovskou, manželku Jana Amose Komenského, která se narodila v nejstarobylejším domě 

Pod Podloubím ve městě Zábřeh.  

                                                 
3 NATURA 2000 – soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů 
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů 
přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 
výskytem jen na určitou oblast (endemické).  
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2.7 Akce a události  

Město Zábřeh tvoří výrazné kulturní centrum celého mikroregionu, ovšem i v jeho 

okolních obcích se pořádají velmi zajímavé kulturní, společenské či sportovní akce jako jsou 

výstavy, plesy, taneční zábavy aj., které se staly oblíbenými a pravidelně se opakují. 

Důležitým subjektem pořádajícím tyto akce v obcích jsou především neziskové organizace, 

jedná se tedy velmi často o různé hasičské či fotbalové soutěže, často spojené s notnou 

dávkou recese. Ucelený seznam událostí a opakujících se akcí na území mikroregionu uvádí 

příloha 7, fotografie vybraných akcí obsahuje příloha 2. Následující text uvádí nejzajímavější 

akce a události mikroregionu.  

Pro děti jsou tradičně pořádány dětské dny a karnevaly. Své tradiční místo v kalendáři 

kulturních akcí mají stále oblíbenější tradiční jarmarky a hody. Město Zábřeh pořádá 

každoročně festival Welzlování, festival cestovatelů, který je věnován odkazu významného 

zábřežského rodáka Jana Eskymo Welzla a také festival „7 a ½“, který je festivalem 

multižánrovým. Zábřeh je také pořadatelem regionální Speciální olympiády – sportovního 

klání osob s postižením. 

Pro příznivce automobilového sportu se každoročně na zábřežském náměstí koná akce 

pořádaná Prvním dámským klubem historických vozidel. Divácky přitažlivá je nejen výstava 

autoveteránů, ale i následný závod těchto historických skvostů.  

Město Štíty se každým rokem stává rájem cyklistů díky cyklomaratonu „Kelly´s  

Rampušák - Vládce Orlických hor“. Závod je pořádán již od roku 1996 a během své 

existence se propracoval až k pozici jednoho z nejpopulárnějších svého druhu v celé ČR. 

Další významné akce jsou pořádány v AcrobatParku Štíty, kde se konají různé závody jako 

např. Světový pohár akrobatických skokanů. 
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3 Teorie marketingu m ěst a obcí  

Marketing měst a obcí je odvětví teritoriálního marketingu, které pro další jeho odvětví 

vytváří jakýsi základ, nelépe vystihuje podstatu všech odvětví teritoriálního marketingu.  

Lze z něj vycházet a aplikovat jej i na jiné územní celky než je město či obec. Tedy  

i na mikroregion, kterým se ve své práci zabývám.  

3.1 Myšlenka marketingu místa  

Marketing začal do oblasti měst a obcí pronikat od osmdesátých let minulého století. 

Jeho vznik a rozvoj vyvolal tlak obyvatel a hospodářských subjektů na komunity a tím  

i na jednotlivé komunální instituce, resp. místní správu. Problémy a požadavky v komunální 

sféře již nešlo uspokojivě řešit s doposud používanými nástroji – vzrostla potřeba 

komunálních inovací. Cestou, jak tomuto tlaku čelit, bylo marketingové jednání a myšlení.  

 I jeden z nejznámějších teoretiků marketingu Philip Kotler podporoval rozšíření 

konceptu marketingu do jiných oblastí. Představoval si využití marketingu i v jiných 

souvislostech než těch, které jsou spojeny s prodejem zboží a služeb na průmyslových nebo 

spotřebitelských trzích. Jednalo se o uplatnění marketingu v neziskových organizacích,  

při propagování lidí a jejich názorů, událostí a míst. Objevila se myšlenka „marketingu 

místa“.  

Na základě myšlenky „marketingu místa“, obsahující snahy ovlivňovat názory a zavést 

směnu míst pobytu, průmyslových a obchodních zón, území, cestování a národní image,  

lze rozšířit koncepci marketingu města na menší místa - obce, ale také na větší prostor - 

regiony. Bez ohledu na velikost území je marketing stále chápán jako soubor metod, 

používaných pro komercionalizaci produktů pomocí studia trhů, motivace, podpory prodeje  

a vytváření vztahů s veřejností. Nástrojem poznání je také výzkum, jehož cílem je připravit 

vše, co oblast nabízí tak, aby tato nabídka přilákala zájem jejich obyvatel, podnikatelů,  

ale i návštěvníků.  

Původně se marketing místa týkal několika úrovní prostoru obce: 

• komplexní operace typu restrukturalizace středu města nebo obce a operace zahrnující 

v zásadě nové nebo renovované prostory, veřejné nebo soukromé úřady, obchody 
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zřizované v plánovaných centrech a případně i bytové domy a společensko-kulturní 

zařízení; 

• průmyslové zóny zřízené s vysokými náklady místní komunitou nebo obchodními  

a průmyslovými komorami, které jak se ukazuje, je někdy velmi obtížné obsadit kvůli 

konfliktům zájmů mezi průmyslem, obcí, obyvateli a návštěvníky – ty vznikají zejména 

tehdy, má-li taková výstavba ekologické důsledky, případně může-li nějakým způsobem 

zhoršit životní podmínky obyvatel sídlících v bezprostřední blízkosti; 

• konečně, úroveň celé obce, svěřená často marketingovým specialistům, kteří se většinou 

zabývali shromažďováním základních informací, potřebných k představení obce. To pak 

sloužilo ke zpracování strategie obce, případně ke zlepšení jejího obrazu v povědomí 

veřejnosti. [7] 

Aby bylo možné zachytit marketing obce v celé složitosti produktu, který obec 

poskytuje, je nutné tyto úrovně doplnit o služby poskytované úřadem obce jejím občanům  

a dalším subjektům působícím na území obce. Místní správa by měla využívat 

marketingových nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti dané oblasti  

např. při průmyslovém a podnikovém osídlování, podpoře cestovního ruchu, v oblasti 

vzdělání, kultury a volného času, v rámci komunálních public relations prostřednictvím 

městských novin a časopisů, při image kampaních, např. k výročí trvání obce apod.  

Marketing obce nachází své uplatnění v zásadě všude, kde nabízí jakékoli materiální 

statky, ale také nejrůznější jiné aktivity jako například:  

• služby (ubytování, doprava, vzdělání, zdravotní péče), 

• události v obci (festival, sportovní akce, koncert, oslava výročí), 

• myšlenky (rozvojový nebo ekologický program, humanitární podpora), 

• okolí obce (národní park, turistická atrakce), 

• osoby (volby, prezentace názorů), 

• instituce (muzeum, dětský domov, koupaliště) apod. [5] 

Nejvýznamnější důvod pro aplikaci marketingu měst (obcí, regionů) je národní  

a mezinárodní konkurenční boj měst o usídlení a udržení průmyslových podniků,  

o pobočky progresivně orientovaných podniků, kvalifikovanou pracovní sílu, turisty a kupně 

silné spotřebitele, kongresy a veletrhy, kulturní a sportovní akce a podpůrné finanční 

prostředky pro vědu a techniku. Pro zajištění kvalitního východiska v této soutěži se správa 
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musí pokusit lépe využívat či rozvinout existující potenciál (kapitálový, infrastrukturní, tržní, 

ekologický a plošný).  

Metodikou rozvoje měst, obcí a regionů se zabývají vládní i nevládní agentury - 

Czechinvest, agentury pro regionální rozvoj sdružené v Centru pro regionální rozvoj ČR, 

různá univerzitní pracoviště a také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

3.2 Marketingové prost ředí obce  

Určení marketingového prostředí obce je mnohem obtížnější než jeho stanovení  

pro podnik, neboť město je tvořeno souborem prvků (subjektů) působících na jeho území. 

Marketingové prostředí, v němž působí vedení měst a obcí lze rozdělit na vnitřní a vnější 

prostředí.  

Vnitřní prostředí představuje situaci organizace, pověřenou zabezpečováním správy  

a jiných úkolů svěřených obci ze zákona. Tato situace je dána zejména obecním rozpočtem 

(příjmy a výdaji), který se odvíjí od makroprostředí obce, dotací ze státního rozpočtu  

i od mandatorních výdajů. Obec má v rámci své rozpočtové politiky a finanční situace také 

svůj prostor. V něm může prostřednictvím marketingového přístupu celou situaci (zejména  

na straně příjmů) zřetelně zlepšit. Dále do mikroprostředí patří zaměstnanci obce  

tzn. zaměstnanci obecního úřadu a institucí, které obecní úřad přímo řídí. S tím je spojena 

také kvalita vnitřní struktury organizace a kvalita vedení obce jako celku.  

Vnější prostředí tvoří níže uvedené prvky. 

Demografické prostředí: zahrnuje velikost populace ve městě, jeho sociální, 

příjmovou, kvalifikační, věkovou a vzdělanostní strukturu, ekonomickou aktivitu apod.  

Správa města musí znát a neustále sledovat vývoj tohoto prostředí, musí být seznámena 

s jednotlivými skupinami zákazníků, kterým poskytuje své služby. Patří sem i zjišťování 

názorů obyvatel na svou budoucnost v obci, zda neuvažují dlouhodobě změnit bydliště. 

Důvody migrace by měla obec znát a snažit se je svou strategií eliminovat.  

Ekonomické prostředí: se dělí na makroprostředí (hospodářská situace státu), 

mezzoprostředí (hospodářská situace regionu) a mikroprostředí (hospodářská situace příslušné 

obce).  
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Ekonomické prostředí obecně vytváří rámec pro podnikatelskou činnost a stanovuje 

kupní sílu, nákupní chování a sociální složení obyvatelstva. Ekonomické mezzo  

a mikroprostředí má na obec vliv přímý (prostřednictvím daňových příjmů) i nepřímý 

(chováním podnikatelských subjektů). Naopak obec může působit na příznivý vývoj 

ekonomického prostředí realizací vhodné marketingové strategie. Pro obec je z hlediska 

bližšího poznání klientely důležité znát zejména situaci na úrovni mezzo  

a mikroekonomického prostředí. 

Politicko-právní prostředí: spoluurčuje chování představitelů obcí, neboť jejich 

pravomoci a možnosti uplatnění marketingové koncepce při řízení obce jsou vytyčeny 

zákony, vyhláškami a předpisy.  

Na vytváření právního prostředí se může obec podílet prostřednictvím svých pravomocí 

vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dalších zákonů. Může tak vytvářet 

atraktivnější prostředí pro malé a střední podniky nebo naopak uplatněním některých 

omezujících opatření chránit své obyvatele před nepříznivými důsledky podnikatelských 

aktivit. Politicko-právní prostředí zahrnuje také etické normy a požadavky a ovlivňuje 

chování ostatních subjektů působících na území města včetně jeho obyvatel a návštěvníků.  

Sociálně-kulturní prost ředí: tvoří kultura, vzdělání, tradice města, regionu, národa, 

rodinné vztahy, obecné zvyklosti, ale i změny hodnotových preferencí.  

Sociálně-kulturní prostředí se odráží v celkovém obrazu obce, ovlivňuje jednak vnímání 

obce veřejností a také chování obyvatel i podnikatelů na jejím území. Správným využitím 

kulturních a historických tradic může obec přispět ke zvýraznění svého image a odlišit se  

od jiných, prostřednictvím propagace různých událostí může posílit své konkurenční výhody  

a přilákat do obce návštěvníky.  

Přírodní prostředí: vytváří základní potenciál pro různé typy podnikání. Patří sem 

např. umístění obce v regionu, klimatické podmínky, přírodní zdroje, ekologické podmínky 

jak pro obyvatele a návštěvníky, tak pro stávající i potenciální podnikatele.  

Přírodní prostředí je mnohdy prvořadým ukazatelem při rozhodování podniků usadit se 

v obci i pro usídlení obyvatel nebo návštěvnost turistů. Velký problém zde představuje sladění 

zájmů v oblasti ekologie, a to mezi podniky a obyvateli či návštěvníky obce. Vedení obce 
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však může tyto zájmy účelně řídit a regulovat pomocí územního plánu či dalších nástrojů, 

které jí nabízí platné zákony.  

Technologické prostředí: určuje jej obecný vývoj vědy a techniky. Jedná se zejména  

o aplikování poznatků vědy a techniky do řízení obce (tvorba vnitřního i vnějšího 

informačního systému, užití komunikační techniky pro propagaci obce apod.). 

Působením nových komunikačních technologií klesá vzájemná závislost mezi 

společnostmi a určitým místem. Změny rozmístění různých ekonomických aktivit znamenají  

i změnu charakteru místních ekonomik. Větší obce se mění v centra realizace spotřeby  

a správy než ve výrobní centra. Menší obce se stávají žádaným sídlem na sobě nezávislých 

firem, a mimo toho jsou místem pro bydlení.  

3.3 Marketingový mix obce  

Celý marketingový proces obce provází marketingové řízení, kdy dochází k vytvoření 

marketingové strategie a marketingového plánu obce. K zavádění marketingové strategie 

dochází zpravidla použitím nástrojů marketingového mixu, jenž tvoří základ marketingového 

plánu obce. Marketingový mix obce pomáhá při volbě procesů, kterými se produkt dostává  

k jednotlivým klientům, uživatelům a příjemcům. 

Janečková definuje marketingový mix obce jako „soubor taktických nástrojů,  

kterých může management obce využít k přizpůsobování svého produktu, k jeho odlišení  

od produktů konkurence, k jeho ocenění, popřípadě zhodnocení.“ [7, s. 55]  

Podle Hálka je marketingový mix obce „všechno, co může obec podniknout,  

aby ovlivnila poptávku po svém produktu.“ [5, s. 43] 

Obecně lze říci, že marketingový mix obce je soubor taktických nástrojů, které může 

obec využít k přizpůsobení nabídky a jejímu odlišení od nabídky konkurence. Marketingový 

mix může být také využit pro rozhodování o lidech, kteří produkt realizují a o materiálním 

prostředí, kde jsou jednotlivé prvky produktu nabízeny a dodávány. 

Podle Hálka tvoří základní marketingový mix obce čtyři následující prvky. 

� Produkt obce (festival, školka, úklid obce, údržba komunikací, pronájem nemovitostí). 

� Cena produktu (daně, místní poplatky, cena pronájmu obecního majetku). 
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� Způsob, jakým je produkt propagován (pohlednice, internet, reklama v regionálním tisku). 

� Místo, kde je produkt dostupný spotřebiteli (úřad, plošná nabídka, rozvoz do domácností). 

Obec je však sama o sobě pro své „zákazníky“ velmi složitým produktem, tvořeným 

hmotnými a nehmotnými prvky. Podle Janečkové je právě tato složitost příčinou rozšíření 

základního marketingového mixu o další čtyři níže uvedené nástroje.  

� Lidé. 

� Materiální prostředí. 

� Procesy. 

� Partnerství. 

3.3.1 Produkt 

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

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

individuálních i kolektivních potřeb. [7] 

Produkt obce podléhá rozpočtovým omezením a musí být v souladu s celkovou strategií 

obce a její vizí. Produktem obce může být: 

� obec jako taková, reprezentovaná historickým, přírodním, ekonomickým a sociálním 

prostředím, kdy součástí produktu je každý činitel působící v obci,  

� veřejné služby nabízené obcí nebo jí poskytované z oblasti statutárních povinností daných 

zákonem o obcích, 

� prostory ve vlastnictví obce nabízené k investování (zřizování obchodních středisek)  

nebo k užití soukromými vlastníky (pronájem), 

� akce pořádané obcí, které pro občany a návštěvníky města znamenají zábavu a poučení  

a pro podnikatele možnost realizace a propagace jejich produktů. Tyto akce současně 

přispívají k propagaci města. 

Podle Janečkové lze na produkt nahlížet také z hlediska jeho prvků, formy a úrovně. 

Prvky:  patří sem jednak prvky hmotné (prostředí, v němž je služba poskytnuta, ale i jeho 

technické vybavení, které poskytnutí služby může zjednodušit) a dále prvky nehmotné 

(sociální pomoc v podobě rady v obtížných situacích, chování zaměstnanců obecního úřadu). 
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Formy:  neboli prostřednictvím koho, obec službu poskytuje. Obec může poskytovat službu 

prostřednictvím:  

� vlastní organizace a vlastních zaměstnanců, 

� rozpočtových a příspěvkových organizací zakládaných obcí (kulturní zařízení, 

zdravotnická zařízení), 

� uzavírání smluv se soukromými organizacemi, vykonávajících službu, 

� uzavírání smluv, kdy službu vykonává jiná obec, nebo je výkonem služby pověřena 

organizace, kterou obce společně založí (základní škola, dům pro tělesně postižené aj.). 

Úroveň: vyjádřena imagem produktu a jeho kvalitou a kvantitou.  

Image produktu obce nemusí znamenat jen image obce jako celku, patří sem i image 

obecního úřadu či image jednotlivých služeb, které úřad poskytuje nebo zajišťuje. 

Kvalita je zásadní vlastností produktu poskytovaného obcí jejím zákazníkům. Kvalita 

služeb by měla být předmětem zájmu všech obcí, neboť veřejné služby se zásadně podílejí  

na vytváření a vnímání podnikatelské kultury obce, a tím i její image. Všechny veřejné služby 

poskytované obecním úřadem tvoří součást vnitřní kultury obce. Vnější kulturu zase 

představují služby poskytované organizacemi působícími na území obce. 

3.3.2 Cena 

Cenový prvek marketingového mixu obce není zpravidla v pravomoci poskytovatele 

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

marketingového mixu.[7] 

V marketingu měst a obcí se obvykle jedná o ceny pozemků, budov a nemovitostí, 

nájmů, cenu pracovní síly, některých služeb apod. Obec může tyto aktiva a služby poskytovat 

následujícími způsoby. 

� Bezplatně: velká část služeb poskytovaných obcí je ze zákona bezplatná. Nejde však  

o bezplatnost v pravém slova smyslu, protože k jejich placení dochází prostřednictvím daní 

občanů, podniků, povinného pojištění aj.  

� Prostřednictvím regulovaných cen: obec poskytuje určité produkty, jejichž cena je určena, 

ale podléhá úplné nebo částečné regulaci.  
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� Stanovením vlastní ceny: existuje i soubor produktů, jejichž ceny může obec určovat sama. 

Prostor pro uplatňování vlastní cenové politiky je však značně omezen, neboť rozhodnutí  

o tom, zda má cena krýt náklady, přinášet zisk nebo být nástrojem dosažení určitého 

politického nebo sociálního cíle je výsledkem politického konsensu.  

3.3.3 Distribuce  

Distribuce spočívá především v rozhodování o tom, jakým způsobem se produkt 

dostane ke konečnému spotřebiteli, tj. ve volbě distribučního kanálu. Obec potřebuje 

distribuční kanály k tomu, aby svůj celkový produkt zpřístupnila případným zájemcům. 

Obec může produkt (službu) poskytovat: 

� sama - přímý distribuční kanál, 

� svěřením distribuce služby jiné organizaci, soukromé či neziskové - nepřímý distribuční 

kanál. 

U přímého kanálu vzniká možnost lepší kontroly nad způsobem poskytování služby  

a bezprostřední zpětná vazba od zákazníků. Nepřímý distribuční kanál obec volí v případě,  

že existuje organizace, která je schopna službu poskytnout efektivněji než ona sama. To bývá 

způsobeno zejména tím, že daná organizace vlastní specifické zdroje vhodné k poskytnutí 

služby. Jde např. o svěření údržby místní zeleně soukromému zahradnictví aj. 

Distribuční kanál může tvořit i samotný úřad obce, jestliže obec vykonává přenesenou 

působnost státní správy. Pomocí něj potom stát vykonává svou moc, případně slouží občanům 

daného území.  

3.3.4 Komunika ční mix  

Komunikační mix představuje různé typy komunikace se subjekty, kterým obec 

představuje svůj produkt. Touto komunikací se obec snaží ovlivnit znalosti, postoje a chování 

zákazníků ve vztahu k produktům, které nabízí. Často se v tomto smyslu používá též slovo 

propagace. [7] 

Nástroje komunikačního mixu jsou stejně jako u obecné teorie marketingu čtyři, mají 

však jiné využití než u podnikatelských subjektů.  
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Mezi nástroje komunikačního mixu patří: 

• reklama a propagace, 

• osobní prodej, 

• podpora prodeje, 

• public relations. 

V posledních letech vznikly další druhy nástrojů komunikačního mixu jako např. direkt 

marketing, internetová komunikace, event marketing, guerilla marketing, virální marketing  

a product placement.  

Reklama a propagace 

Tento nástroj umožňuje vedení města či obce prosazovat a „zviditelňovat“ své území. 

Patří sem různé propagační materiály umístěné v informačních centrech, poskytovaných  

při jednáních s partnery obce, při významných akcích apod. Svá specifika mají propagační 

materiály soustředěné na propagaci cestovního ruchu. 

K základním propagačním materiálům patří: pohlednice, prospekty, brožury, publikace, 

mapy, písemné informace, studie, výroční zprávy, letáky, plakáty, kalendáře, video, 

nabídkové katalogy (pro turisty a podnikatele). Mezi propagační prostředky patří  

i v současnosti nejostřeji sledované medium – internet. 

Osobní prodej 

Uplatnění tohoto nástroje je v případě měst a obcí omezené. Jeho podstata spočívá spíše 

v kladení důrazu na profesionální a zodpovědný přístup všech pracovníků městských  

a obecních úřadů, včetně pracovníků pověřených prováděním státní správy v dané lokalitě. 

Prvky osobního prodeje nalezneme také v dobře organizovaném přístupu obce při výběru  

a při jednání s partnery města. Partnerství však tvoří samostatný nástroje marketingu obce. 

Osobní prodej neboli prodej služeb poskytovaných pracovníky úřadů je také jednou z částí 

nástroje marketingového mixu „lidé“. 

Podpora prodeje 

V rámci obce spočívá podpora prodeje zejména v podpoře přilákání zákazníků pomocí 

různých cenových slev, které mohou mít formu nižšího nájemného v nebytových i bytových 
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prostorách patřících obci, ale i vlastní investice obce do přípravy pozemků nabízených na trhu 

potenciálních investorů.  

Lze sem zařadit i tzv. marketing událostí, který marketingový mix obce již dokáže 

úspěšně využívat. Díky těmto událostem se řada obcí dokázala úspěšně zviditelnit  

i v mezinárodním měřítku. Většina obcí předkládá obyvatelům i návštěvníkům kalendář 

celoročních událostí ve formě propagačního materiálu nebo jej uvádějí na internetu.  

Public relations 

Jedná se o nástroj, prostřednictvím něhož dochází k vytváření vztahů a vzájemné 

komunikaci mezi městem/obcí a veřejností.  

Podle Foreta [1998] public relations (dále jen PR) představuje důležitou součást 

marketingové strategie obce, která si klade tyto cíle: 

� budování image obce, 

� posilovat identifikaci obyvatel s obcí, 

� poskytovat přístup k informacím o obci a jejich správních a samosprávních institucích, 

� vytvářet podmínky pro uplatnění nápadů a připomínek občanů, 

� usilovat o optimální komunikaci s veřejností, o maximální informovanost občanů.  

Výhodou PR je, že při poměrně nízkých nákladech osloví širokou veřejnost. Vliv PR 

není zaměřen jen na komunikaci navenek, ale i na dobrou komunikaci uvnitř městských  

a obecních úřadů. Výsledkem mohou být sympatie, dobrá vůle u všech zúčastněných, 

porozumění a co nejvyšší soulad zájmů. Prostřednictvím PR dochází ke změnám ve vědomí, 

názorech, postojích a chování lidí uvnitř i mimo organizaci.  

Do PR patří následující aktivity.  

� Uveřejňování pravidelných zpráv ve sdělovacích prostředcích o činnosti územního orgánu. 

� Publicita v podobě tiskových besed, konferencí, interview. 

� Vydávání vlastních tiskovin (časopisů, novin, brožur, letáků apod.). 

� Spolupráce s nejrůznějšími institucemi. 

� Reprezentace obce (na příslušně zaměřených výstavách a veletrzích). 

� Lobbing, tj. předávání a získávání informací důležitých pro rozvoj obce ovlivňovatelům. 

� Sponzorování kulturních, sportovních či sociálních aktivit. 
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� Budování tzv. corporate identity – s tím souvisí jednotný vizuální styl obce tzn. jednotná 

úprava písemností, které obec prezentuje na veřejnosti (vizitky pracovníků města, dopisní 

papíry, formuláře, orientační tabule na úřadech i v obci). 

� Příprava a rozesílání dárků či pozorností, jako jsou blahopřání k významným jubileům aj. 

[7] 

3.3.5 Lidé 

Produktem obce je většinou určitá služba a realizace služby není v podstatě možná bez 

vzájemné součinnosti dodávajícího a příjemce. Tento prvek marketingového mixu se týká 

především lidí - zaměstnanců a zákazníků obecního úřadu. Ale také obyvatel a návštěvníků 

obce. 

Zákazníci mají tendenci hodnotit management obecního úřadu podle chování jeho 

zaměstnanců. Tato skutečnost je výraznější při poskytování služeb, neboť zde je poskytovatel 

součástí realizace služeb. Úloha zaměstnanců při poskytování služeb obce se liší v závislosti 

na tom, jaké místo zaujímají při plánování, vytváření a realizaci produktu (služby).  

Pro pochopení rozdílů mezi těmito zaměstnanci slouží tzv. Juddova matice (viz obr. 3.1), 

uvádějící kategorie pracovníků poskytujících služby. 

Obr. 3.1 Juddova matice 
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Pramen: [7] 

Kontaktní personál: patří sem pracovníci odborů sociální péče, matriky aj. Měli by mít 

schopnost jednání s lidmi a pochopení jejich problémů. Zkušenosti právě těchto pracovníků 

by měly být využívány při tvorbě marketingové strategie obce. 

Modifikáto ři:  jedná se zejména o vrátné, sekretářky vedoucích pracovníků atd. Měli by umět 

navodit příjemnou atmosféru a navazovat přátelské vztahy.  
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Ovlivňovatelé: jde o radní, zastupitelstvo, starostu a jeho zástupce, tajemníka úřadu obce aj. 

Podílejí se na tvorbě marketingové strategie. 

Izolovaný personál: tvoří např. pracovníci personálních útvarů, finančních útvarů, správy 

informačních sítí atd. Měli by být obeznámení s vizí a strategií obce.   

Spolutvůrcem produktu obce jsou i její obyvatelé a návštěvníci, kteří svým chováním 

mohou ovlivnit dojem, který si jiné subjekty o obci vytvoří. Do jisté míry spoluvytváří  

i příznivé či nepříznivé podnikatelské prostředí. Vedení obce může chování lidí ve své obci 

ovlivnit jen nepřímo, vydáváním obecních vyhlášek, trváním na dodržování zákonů apod. 

Plán těchto aktivit by měl být zpracován v rámci přijaté strategie obce a jejích akčních plánů.  

3.3.6 Materiální prost ředí  

Materiální prostředí tvoří přírodní prostředí obce a její celkové územní uspořádání 

včetně architektury. Patří sem i prostředí obecního úřadu. [7] 

Materiální prostředí je třeba odlišovat od celkového produktu obce. Celkový produkt 

obsahuje navíc i nehmotné prvky - „duch“ obce, tvořený jeho kulturním, sociálním, 

historickým a ekonomickým vědomím, zkušenostmi a vzděláním.  

Materiální prostředí je zařazeno mezi prvky marketingového mixu, neboť je jedním  

ze způsobů, jak služby nehmotné povahy přiblížit zákazníkům a učinit je srozumitelnějšími. 

Materiální prostředí tvoří periferní a základní prostředí, které vytváří image služby. Tvoří tak 

viditelné znaky, podle kterých se zákazník rozhoduje, zda využít nabízenou službu.  

Základní prostředí: prostor, v němž je služba poskytována včetně jeho vybavení (jeho 

součástí může být i autobus městské hromadné dopravy apod.) 

Periferní prostředí: dokresluje dojem, který si zákazník vytvoří vstupem do základního 

prostředí. Příkladem může být formulář žádosti o poskytnutí příspěvku na bydlení, jízdenka 

městské hromadné dopravy, vstupenka do divadla apod. 

3.3.7 Procesy  

Proces znamená postup dodávání produktu (služby). Složitost procesu poskytování 

služeb se odvíjí od počtu kroků, které se uskuteční při interakci mezi zákazníkem  
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a poskytovatelem služby. Různorodost procesu spočívá v možnosti volby způsobu 

poskytování služby.  

Zákazník by měl být spokojen jak s produktem, tak i se způsobem, jakým je mu služba 

dodána. To je významné především u služeb, které vyžadují vysokou míru kontaktu  

se zákazníkem. Podle míry kontaktu se zákazníkem lze klasifikovat procesy na procesy 

vyžadující: 

� vysoký kontakt se zákazníkem – služby vyžadující fyzickou přítomnost spotřebitele 

(zdravotní péče) nebo služby zaměřené na nehmotná aktiva (manažerské poradenství), 

� střední kontakt se zákazníkem – služby zaměřené na vnímání spotřebitele (zábava), 

� nízký kontakt se zákazníkem – služby zaměřené na materiální předměty (instalatérství). [8] 

3.3.8 Partnerství  

Produkt obce, především jeho rozvoj, je složitý a skládá se z mnoha odlišných složek, 

které jsou často poskytovány velmi odlišnými subjekty. Proto je zde nutné partnerství neboli 

spolupráce všech subjektů tvořící produkt obce.  

Partnerství znamená účast soukromého i veřejného sektoru při řízení obce a zároveň 

vytváření sítě vztahů s různými subjekty tvořícími a ovlivňujícími produkt. [7] 

Vytváření parnerství podporuje i tzv. marketing vztahů. Ten vychází z názoru,  

že organizace se nemůže zaměřovat jen na trh svých spotřebitelů, ale že stejně důležité  

je i posilování trvalejších vztahů s dalšími externími trhy. Mezi tyto trhy patří: trh dodavatelů, 

trh potenciálních pracovníků, trh referenční, trh ovlivňovatelů, trh interní a trh spotřebitelů.  

Dodavatelský trh: tvoří vztahy samosprávy obce s jejími smluvními partnery, kteří pro obec 

provádějí některé její funkce, dodávají jí nezbytné zboží a jiné služby.  

Trhy  potenciálních pracovníků: patří sem spolupráce s univerzitami a jejími studenty,  

kteří mohou nabídnout spolupráci při řešení problémů obce, ale take vysvětlování smyslu 

práce v zastupitelstvu v obci, která má problém najít mezi občany další zastupitele.  

Referenční trh:  je tvořen návštěvníky obce, obyvateli, podnikateli, investory, novináři aj., 

kteří mohou být nositeli tzv. ústní reklamy, dobrých referencí.  
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Trhy ovliv ňovatelů: jsou to zejména političtí činitelé, členové parlamentu zvolení za obec 

nebo příslušný region, členové politických stran aj.  

Interní trhy:  tvoří je samotní zaměstnanci obecního úřadu. Všichni zaměstnanci by měli 

úspěšně reprezentovat obec zvládáním telefonických hovorů, korespondence, elektronického  

i osobního kontaktu na dobré úrovni. 

Trh spotřebitelů: je v hlavním zájmu obce. Patří sem obyvatelé, návštěvníci, podnikatelé, 

investoři aj. 

Neboť marketing měst a obcí umožňuje nejlépe postihnout smysl a průběh 

marketingových aktivit různých územních celků, použila jsem jej jako východisko  

pro marketing Mikroregionu Zábřežsko. Konkrétněji se marketingem mikroregionů zabývá 

marketing regionů, proto uvádím některé skutečnosti, které problematika marketingu měst  

a obcí nezahrnuje.   

3.4 Regionální marketing  

Marketing regionů řeší problematiku přenesení metod podnikového managementu  

a odbytové politiky z podniků na regiony tak, aby posilovala a rozvíjela jejich identitu. 

Regionální marketing může být metodou řešení veřejných problémů zdravotnictví, školství aj. 

použitelnou v rámci komunální politiky. 

Regionální marketing představuje:  

� orientaci na diferencovaný hospodářský a politický vývoj v prostoru (přihlíží k postavení 

centrálních a okrajových regionů, ke zvyšování role komunální politiky a ke kooperaci 

velkých měst); 

� orientaci na změny hodnot směrem k bydlení a volnému času (přitažlivost krajiny, její 

ekologická kvalita a identifikace v této krajině se stávají neméně důležitými než výše 

platu). [1] 

Z praktického pohledu se regionální marketing utváří diferencovaně podle konkrétních 

cílů a cílových skupin zákazníků. Důkladné rozlišení cílů regionálního marketingu vede  

k prosazování marketingu v užším a širším smyslu.   
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Regionální marketing v užším smyslu se zaměřuje na podniky, instituce a pracovní síly. 

Jeho smyslem je dostat region do povědomí, ukázat jeho přednosti. 

Regionální marketing v širším smyslu se vztahuje na obyvatelstvo, občany, politiky, 

kulturní tvůrce, sdělovací prostředky apod. Zde se akcentuje region jako hodnotné centrum 

bydlení a volného času, identifikace občanů s regionem aj. Dá se říci, že jde o spoluutváření 

pojmu region v kulturně sociálním smyslu. [1] 

Pro formování regionální marketingové strategie je důležitá analýza slabých a silných 

stránek (SWOT analýza) daného sídelního útvaru, při které dochází ke srovnání s jinými 

konkurenčními regiony z následujících hledisek: 

� kvalita polohy a dopravní spojení, 

� hospodářská struktura (průmysl, řemesla, zemědělství, obchod a služby), 

� trh práce, 

� vzdělanost, 

� umění a kultura, 

� životní prostředí. [1] 

Pomocí nástrojů regionálního marketingu dochází k vytvoření regionální korporační 

identity (Regional Corporate Identity). Regionální korporační identita představuje 

realizované sebevyjádření a vystupování směrem navenek i dovnitř podle definovaného 

profilu, který je uznáván společně v delším časovém období. 

Image regionu musí být sdílen starosty, podnikateli, obchodníky i manažery. Regionální 

marketing tomu napomáhá zakládáním iniciativních kroužků nebo přizváním externích 

plánovacích poradců, případně institucionalizací svých činností. 

3.5 Teritoriální marketing  

Teritoriální marketing je zastřešujícím pojmem pro marketing měst a obcí a marketing 

regionální. Představuje moderní, flexibilní nástroj řízení regionálního a místního řízení. 

Teritoriální marketing je nutné zmínit zejména proto, neboť v rámci něj vznikl Nový styl 

řízení veřejného sektoru, který je důležitým východiskem pro aplikaci marketingového řízení 

v oblasti územního rozvoje.   
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Nový styl řízení veřejného sektoru (New Public Management) vznikl jako důsledek 

rozsáhlé kritiky tradičního byrokratického modelu veřejné správy. Tato nespokojenost 

vyústila ve snahy o reformu stávajícího modelu veřejné správy.  

Toto nové paradigma je možno charakterizovat pomocí následujících komponent, 

trendů a reformních požadavků. 

� Decentralizace kompetencí spočívající v podpoře flexibility (rychlosti řešení problémů) 

a přenos kompetencí na orgány na nižší úrovni, které mají vyšší míru informovanosti, 

znalosti problemů aj. Tento požadavek koresponduje s principem subsidiarity v EU. 4 

� Zabezpečení kontroly výkonnosti a efektivity uvnitř veřejného sektoru novými 

zpětnovazebními, kontrolními, monitorovacími a evaluačními mechanizmy.  

� Zajištění možnosti volby a vytváření konkurence a konkurenčních tlaků uvnitř 

původně výhradně veřejného sektoru pomocí analogických mechanismů tržní ekonomiky 

(např. dílčí privatizace sektorů školství, zdravotnictví aj.).  

� Podnikatelská orientace na zákazníky a jejich potřeby, tvorba nabídky služeb  

a produktů odpovídající kvality. Posílení marketingového myšlení ve veřejném sektoru, 

(přátelský vztah k občanovi, informační centra, vstřícnost a rychlost práce úředníků).  

� Zavedení systému rozvoje lidských zdrojů (Human Resources Management)  

ve veřejném sektoru, profesionalizace, motivovanost, ochota a schopnost „ učit se“. 

� Maximální využívání informačních technologií veřejnou správou a elektronizace 

veřejné správy neboli e-government (web marketing, elektronické formuláře apod.). 

� Zlepšit kvalitu regulace. Provést dereglementaci tzn. snížit objem právních předpisů,  

a zvýšit jejich transparentnost, srozumitelnost. 

� Posílit a ozdravit řídící funkce centra ve smyslu „lean managementu“ (štíhlé řízení),  

což v praxi znamená méně úředníků, avšak vzdělaných flexibilních profesionálů.  

� Zlepšit kooperaci veřejného a soukromého sektoru. Vzájemně výhodná spolupráce 

veřejného a soukromého sektoru při realizování projektů společného zájmu neboli Public 

Private Partnership. Při partnerské kooperaci veřejného a soukromého sektoru dochází  

k dělbě nákladů i výnosů z realizovaného projektu. [12] 

  

                                                 
4 Princip subsidiarity znamená politickou zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných 
záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně 
správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje. 
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4 Metodika shromaž ďování dat  

4.1 Určení problému 

Sdružování obcí do tzv. mikroregionů má v České republice (dále jen ČR) rostoucí 

charakter. Do mikroregionů se zapojuje stále více obcí a pokrytí mikroregiony v rámci ČR zaujímá 

stále větší plochu. V současnosti je téměř 90 % všech obcí ČR členem nějakého mikroregionu. 

Zapojením se do většího územního celku obce lépe prosazují své zájmy a záměry, 

získávají různé výhody apod. Vzniká v podstatě jednotný subjekt (území), který má větší 

šance uspět v konkurenčním boji o obyvatele, návštěvníky, turisty, pracovníky, investory,  

ale i větší pravděpodobnost získání dotace z fondů Evropské unie než obec samotná.  

Stejně jako podnikatelské subjekty, vytvářejí i mikroregiony svou vlastní 

marketingovou strategii. K zavádění marketingové strategie dochází obvykle použitím 

nástrojů marketingového mixu, které mikroregiony využívají k přizpůsobení nabídky  

a k jejímu odlišení od konkurence. Účinným nástrojem konkurenčního odlišení je zejména 

marketingová komunikace. Proto jsem se ve své práci zaměřila na marketingové komunikační 

aktivity zkoumaného mikroregionu.  

Po důkladném prostudování Marketingové studie pro Mikroregion Zábřežsko, jsem 

zjistila, že marketingová strategie Mikroregionu Zábřežsko vytyčuje pro současné období 

(2008-2011) cíl zvýšení návštěvnosti Mikroregionu Zábřežsko. Tudíž jsem se ve své práci 

zaměřila na marketingové komunikační aktivity, které Mikroregion Zábřežsko používá  

pro dosažení stanoveného cíle čili na to, jak komunikuje s potenciálními návštěvníky a turisty.  

 Na základě sestavení SWOT analýzy (příloha 12) jsem zjistila následující problémové 

oblasti komunikačních aktivit (slabé stránky MiZ), které zásadním způsobem ovlivňují 

návštěvnost mikroregionu. 

� Nedostatečná nabídka produktů cestovního ruchu a nedostatečná propagace turistických 

cílů. 

� Velmi omezená nabídka v oblasti turistických produktů a produktových balíčků. 

� Chybějící marketingový a motivační systém pro návštěvníky a turisty (návštěvnické karty, 

slevové karty, speciální nabídky atd.), využívající již existujících turistických atraktivit. 

[16,17] 
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Prostřednictvím marketingového výzkumu a osobních poznatků, jsem navrhla další 

marketingové komunikační aktivity, které by, v případě jejich aplikace, přispěly ke zvýšení 

zájmu návštěvníků a turistů o území Mikroregionu Zábřežsko a pomohly tak naplnit výše 

zmíněný cíl. 

4.2 Definování cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo postihnout současnou situaci provádění marketingových 

komunikačních aktivit mikroregionu Zábřežsko, zjistit povědomí o mikroregionu a navrhnout, 

které další marketingové komunikační aktivity by mohly přispět ke zvýšení zájmu o dané 

území a přispěly tak k rozvoji využití potenciálu cestovního ruchu v Mikroregionu Zábřežsko.  

4.3 Plán výzkumného projektu  

Typy a zdroje informací 

Pro úspěšné vyřešení stanoveného cíle byly zapotřebí jak informace sekundární,  

tak primární. Hlavním zdrojem sekundární dat byly interní materiály poskytnuté tajemnicí 

Mikroregionu Zábřežsko Ing. Vitáskovou, a to v podobě „Integrované strategie rozvoje 

regionu Zábřežsko na období 2007 – 2013“, „Strategie rozvoje cestovního ruchu 

Mikroregionu Zábřežsko 2005“ a „Marketingová studie pro město Zábřeh a Mikroregion 

Zábřežsko 2005“. Další sekundární informace jsem čerpala z webových stránek a odborné 

literatury. Primární informace jsem získala prostřednictvím marketingového výzkumu 

(dotazováním respondentů), rozhovoru s tajemnicí Mikroregionu Zábřežsko a osobních 

poznatků. Marketingový výzkum mi umožnil navrhnout, které další marketingové 

komunikační aktivity by mohly přispět ke zvýšení zájmu o území mikroregionu ze strany 

návštěvníků a turistů.  

Metoda a nástroj sběru údajů  

Pro první část výzkumu jsem jako metodu sběru údajů zvolila písemné elektronické 

dotazování. Písemné dotazování proběhlo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu)  

z důvodu, aby bylo možné oslovit i respondenty ze vzdálenějších oblastí a měli dostatek času 

na odpovědi. Nástrojem sběru údajů byl dotazník, zahrnující 18 otázek. Dotazník byl  

pro rychlejší získání dat a větší ochotu respondentů převeden do internetové podoby pomocí 

služby společnosti Google – Google Docs. Ta umožnila vytvořit pro dotazník vlastní 
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webovou stránku a odesílání odpovědí respondentů přímo do předem nadefinované tabulky  

s odpověďmi.  

Druhá část výzkumu proběhla také na základě písemného elektronického dotazování.  

I zde byli respondenti oslovováni na základě elektronické pošty, zejména z důvodu, aby měli 

dostatek času na své odpovědi. Nástrojem sběru údajů byl anketní lístek, obsahující 5 otázek. 

I anketní lístek byl převeden do internetové podoby pomocí služby společnosti Google.  

Velikost a struktura vzorku 

Dotazování s využitím dotazníku proběhlo od 6.3.2009 do 22.3.2009. Údaje byly 

získávány od respondentů s bydlištěm mimo Mikroregion Zábřežsko, tedy od potenciálních 

návštěvníků zkoumaného mikroregionu.  Tazatelem byla studentka oboru Marketing a obchod 

z Ekonomické fakulty VŠB-TUO Eva Jurečková. Základní soubor tvořili obyvatelé ČR mimo 

Mikroregion Zábřežsko, tj. cca 10 410 157 obyvatel. Výběrový soubor tvořili lidé ve věku  

od 15 let, kteří jezdí na dovolenou. Velikost výběrového souboru byla 200 respondentů.  

U anketního šetření byly údaje opatřeny od respondentů bydlících na území 

Mikroregionu Zábřežsko. Obyvatelé mikroregionu mohli svými názory a nápady přispět 

k řešené problematice. Základní soubor tvořili obyvatelé Mikroregionu Zábřežsko  

tj. cca 36 000 obyvatel. Výběrový soubor představovali lidé se zájmem o danou problematiku. 

Velikost výběrového souboru byla 50 respondentů. 

Způsob výběru vzorku 

Respondenti pro vyplnění dotazníku byli vybráni nereprezentativním výběrem metodou 

snowball sampling (metoda „sněhové koule“). Pomocí dostupných e-mailů byli osloveni lidé, 

kteří byli požádáni, aby pomohli identifikovat další participanty na výzkumu. Ti dále mohli 

pomoci získat zase další atd. 

Na anketní otázky odpovídali respondenti zvolení na základě nereprezentativního 

výběru technikou vhodného úsudku. Při výběru respondentů jsem tedy využila svého úsudku 

– volila jsem ty respondenty, o kterých jsem se domnívala, že dané problematice rozumí.  

U dotazníku i ankety byla využita metoda CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing), tedy dotazování pomocí internetu (e-mail).   
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Rozpočet marketingového výzkumu a harmonogram činností  

Přesný rozpočet nebyl stanoven, jelikož byl hrazen na vlastní náklady. Časový 

harmonogram, který jsem vytvořila je uveden v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Časový harmonogram 

Č I N N O S T ČASOVÉ OBDOBÍ 

Definice problému a cíle výzkumu 1.2.2009 - 6.2.2009 
Plán výzkumu 7.2.2009 -13.2.2009 
Tvorba dotazníku a anketního lístku 14.2.2009 - 20.2.2009 
Pilotáž a úprava dotazníku a anketního lístku 21.3.2009 - 5.3.2009 
Sběr údajů 6.3.2009 - 22.3.2009 
Zpracování údajů 23.3.2009 - 30.3.2009 
Analýza výsledků 31.3.2009 - 12.4.2009 
Návrhy a doporučení 13.4.2009 - 20.4.2009 

Pro vyhodnocení dotazníků a ankety byl použit počítačový program MS EXCEL.  

U otázek umožňujících respondentovi zvolit více variant odpovědí - např. tři, byly jednotlivé 

varianty odpovědí zpracovány, avšak vyhodnocovány byly dále už jen tři nejvíce uváděné 

varianty odpovědi u dané otázky (počet vyhodnocených variant odpovědí odpovídal vždy 

počtu odpovědí, které dotazník umožňoval zvolit u dané otázky). Dotazník použitý  

pro výzkum je uveden v příloze 3. Anketní lístek je uveden v příloze 4.  
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5 Analýza sou časné situace provád ění marketingových 

aktivit 

V rámci analýzy současných marketingových aktivit Mikroregionu Zábřežsko (dále jen 

MiZ) jsem se zaměřila na nástroje marketingové komunikace, kterými mikroregion působí  

na potencionální i stávající návštěvníky a turisty. Pro návrhy nových marketingových 

komunikačních aktivit jsem provedla marketingový výzkum. Při navrhování nových 

komunikačních aktivit bylo nutné sestavit SWOT analýzu a respektovat vizi a marketingovou 

strategii, platné pro současné období.  

5.1 Současný stav 

5.1.1 Vize rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu Zá břežsko 

Marketingové aktivity, které MiZ uskutečňuje za účelem získat si nové či udržet své 

doposud věrné návštěvníky a turisty vychází z vize rozvoje cestovního ruchu MiZ. Tato vize 

je založena na znalosti domácí situace a na pochopení obecných trendů a potřeb. Jedná se  

o představu mikroregionu o svém budoucím stavu, která je vytvořena na základě současného 

stavu, sloučením představ zainteresovaných, spolupracujících subjektů.  

Užší znění vize odpovídá na otázku: „Jak by měl vypadat cestovní ruch v MiZ  

v roce 2015 - 2020?“. Její konkrétní znění je následovné. [16] 

MiZ 2015 – turistická destinace vyhledávaná pro širokou nabídku relaxačních aktivit  

ve zdravém venkovském prostředí, bohatou nabídku bioproduktů, polohu v blízkosti „perel“ 

turismu a těžící ze své vynikající dostupnosti železnicí. Destinace charakteristická pestrou 

nabídkou balíčků aktivního odpočinku, profesního, incentivního a poznávacího turismu 

využívající partnerství subjektů zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu. [16] 

Slogan vize: „P řijeďte si odpočinout více, lépe a zdravěji než doma“;  

„Zábřežsko – region zdravé výživy, ráj aktivního odpočinku v klidném a zdravém prostředí  

v blízkosti „perel“ turismu“. [16] 
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Širší znění vize - MiZ 2015: 

� turistická destinace vyhledávaná pro širokou nabídku relaxačních aktivit  

ve zdravém venkovském prostředí, bohatou nabídku bioproduktů – zdravé venkovské 

prostředí, vhodné pro relaxaci („odpočinek od civilizace“) a poznávání zdravého způsobu 

života doplněné zejména o bohatou nabídku zdravých potravin jako základu nabídky 

místní gastronomie,  

� polohu v blízkosti perel turismu – těžící ze své mimořádné polohy v podhůří Jeseníků, 

významné destinace pobytového cestovního ruchu zejména v blízkosti památek UNESCO 

(Olomouc, Kroměříž) a přírodních atraktivit Hrubého i Nízkého Jeseníku, Králického 

Sněžníku, Orlických hor a Litovelského Pomoraví, 

� a těžící ze své vynikajicí dostupnosti železnicí – vycházející zejména z výjimečně dobré 

dostupnosti železniční dopravou (elektrifikovaná železniční síť národního 

a mezinárodního významu, železniční uzel Zábřeh na Moravě), 

� destinace charakteristická pestrou nabídkou balíčků aktivního odpočinku, 

profesního, incentivního a poznávacího turismu – tedy venkovský prostor, optimálně 

využívající svého potenciálu turismu pro zájemce o aktivní pobyty zaměřené  

na cykloturistiku (nenáročnou, vhodnou pro rodiny s dětmi) a pěší turistiku, vodáctví 

(Morava, Moravská Sázava, Desná, Březná) a hipoturistiku, využívající nenáročné  

a příjemné krajiny, o profesní a incentivní cestovní ruch - eko agro (biopotraviny), místní 

„zdravá“ gastronomie a o poznávání místních osobností (Jan Eskymo Welzl, obr Drásal, 

Aleš Valenta), architektonických a sakrálních objektů (Brníčko, Hoštejn atd.), technických 

a přírodních atraktivit podhůří Jeseníků (historie železniční dopravy s památníkem 

železniční trati, nádražím Zábřeh atd., přírodní rezervace Pod Trlinou, přírodní park 

Březná, Horní Studénky atd.), 

� využívající partnerství subjektů zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu – tedy 

jak subjektů veřejného (mikroregion, města a obce), tak soukromého a neziskového 

sektoru, společně usilujících o rozvoj konkurenční pozice Zábřežska na trzích cestovního 

ruchu. [16] 

5.1.2 SWOT analýza 

SWOT analýza – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb definuje vnitřní  

a vnější marketingové prostředí MiZ. Na základě interních dokumentů MiZ a osobních 
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poznatků, jsem identifikovala následující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby destinace 

MiZ, které ovlivňují návštěvnost jeho území.  

Silné stránky MiZ spočívají zejména v rozmanitém přírodním prostředí vhodném  

pro turistiku, cykloturistiku, běžecké a sjezdové lyžování a v možnosti využití Acrobat Parku 

Štíty. Ze slabých stránek je nejvýraznější nedostatečná nabídka produktů cestovního ruchu  

a nedostatečná propagace turistických cílu.  

Jako příležitost se pro MiZ jeví obzvláště podpora domácího cestovního ruchu ze strany 

státní agentury CzechTourism, větší zájem turistů o aktivní dovolenou, čerpání prostředků  

z fondů EU a vytvoření specifických atraktivit regionu pro vybrané cílové skupiny turistů  

a návštěvníků. Hrozbu pro MiZ představuje především neschopnost vytvořit atraktivní 

nabídku pro návštěvníky a neschopnost vypracovat projekty pro čerpání finančních 

prostředků z fondů EU.   

Podrobná podoba SWOT analýzy je uvedena v příloze 11. 

5.1.3 Marketingová strategie 

Marektigové cíle Mikroregionu Zábřežsko 

Marketingová strategie MiZ vytyčuje pro současné období (2008-2011) cíl zvýšení 

návštěvnosti Mikroregionu Zábřežsko. MiZ usiluje o dosažení tohoto cíle vytvářením 

produktových nabídek a dalších podpůrných turistických materiálů pro MiZ a umísťováním 

těchto nabídek na trhu.  

Z výše uvedeného cíle vychází i následující strategické cíle rozvoje cestovního ruchu 

MiZ, které jsou vytyčeny pro období roku 2010.  

� Vytvoření nabídky dvou až tří nosných produktových řad cestovního ruchu  

v regionu, postavených na „výjimečnostech“ Zábřežska (bioprodukty – zdravé potraviny, 

osobnosti Zábřežska, aktivní dovolená s poznáváním zdravého venkovského prostředí)  

a určených pro vybrané cílové skupiny.  

� Rozvoj image „Zábřežska“, spojeného s nosnými produktovými řadami, postavený  

na marketingovém plánu.  

� Zlepšení informovanosti stávajících i potenciálních návštěvníků Zábřežska o nabídce 

cestovního ruchu.   
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Image Mikroregionu Zábřežsko 

Zejména v oblasti cestovního ruchu hraje image mikroregionu významnou roli. Turisté 

se při svém rozhodování nechávají ovlivňovat tím, co se o daném mikroregionu říká, píše, 

uvádí a jejich ovlivnění takto sdělovanou image je sílící s přibývající vzdáleností od místa 

bydliště. Zejména v dnešní době internetu a elektronických médií roste význam touto cestou 

sdělovaných zkušeností a informací o dané destinaci.  

Současná image MiZ (tabulka 5.1) vychází z přírodního potenciálu pro rozvoj 

cestovního ruchu.  

Tab. 5.1 Image Mikroregionu Zábřežsko 

POZICE PRO IMAGE 

čistá příroda pro každého 
příznivý terén 
cykloturistika 

aktivní volný čas 
pěší turistika aj. 

ZVLÁŠTNÍ POZICE PRO IMAGE 

Acrobat Park Štíty 
pro mladé, aktivní  

nejen sportovce 
adrenalinové sporty 

Pramen: upraveno podle [17] 

Cílem image MiZ je vytvořit zázemí pro budování nového image mikroregionu, získat 

ke spolupráci partnery v mikroregionu a vytvořit příznivé přijetí nové image od občanů 

mikroregionu. Dále využít současných aktivit a zajímavých akcí mikroregionu, zejména 

Štítecko, Leština, v produktech podpořit posílení vazby Zábřehu (postavy Welzla)  

a mikroregionu. 

Logo Mikroregionu Zábřežsko 

Logo mikroregionu je uvedeno na obrázku 5.1. 

 

  

 

 

 Pramen: [17] 

Obr. 5.1 – Logo Mikroregionu Zábřežsko 
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Komunikační strategie Mikroregionu Zábřežsko 

Součástí marketingového mixu MiZ je komunikační strategie image mikroregionu, nové 

turistické nabídky a aktivit s tímto souvisejících. Základní strukturu komunikační strategie 

MiZ uvádí obrázek 5.2. Pro komunikační strategii bylo vytvořeno následující sdělení: 

„Naplánujte si výlet, poznejte Zábřeh a Mikroregion Zábřežsko“ 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [17] 

K o m u n i k a č n í  s t r a t e g i e 

Město Zábřeh  

Mikroregion Zábřežsko 

Cíl: 

- zvýšit povědomí o destinacích 
- vyvolat zvědavost, zájem, přání, 

touhu, chuť navštívit destinaci 
- navštívit město a mikroregion  

Cílové skupiny: 

Primární cílové skupiny 
- rodiny s dětmi 
- mladí a svobodní 
- „prázdné hnízdo“ 
- senioři 
 
Sekundární cílové skupiny 
- školy a školky 
- zájmové kluby (důch. Junák…) 

Nástroje komunikačního mixu: 

- Mailing 
- Tisková inzerce 
- Public relation 
- Elektronická komunikace 
- Outdoor 

 
Harmonogram 

Rozpočet 

Obr. 5.2 -  Základní struktura komunikační strategie Mikroregionu Zábřežsko 
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5.1.4 Nástroje komunika čního mixu Mikroregionu Záb řežsko 

Komunikační strategie vytyčila komunikační aktivity, z nichž další text uvádí ty,  

které se zaměřují na oslovení potenciálního či stávajícího návštěvníka MiZ. Jednotlivé 

komunikační aktivity MiZ jsem začlenila do nástrojů komunikačního mixu, do kterých náleží. 

Reklama 

Reklamu využívá MiZ k prosazování a „zviditelnění“ svého území. Mezi reklamní 

komunikační nástroje patří mailing v podobě poutavě zpracovaného letáku o nabídce 

mikroregionu, CD vizitka s prezentací města a mikroregionu, určená pro potřeby města  

a informačních center, propagační předměty, jenž jsou prodávany na informačních centrech, 

hotelech, muzeu aj., čtyři typy brožur s tématikou přírody, cykloturistiky, aktivního léta, 

zimních radovánek a možností ubytování v mikroregionu, dále turistické a cykloturistické 

mapy, publikace a turističtí průvodci, prezentační film o Mikroregionu Zábřežsko, plakáty, 

tisková inzerce akcí mikroregionu (umístěna v tisku vycházejícím v MiZ a okolních 

regionech), outdoor reklama (stojany na infocentrech, informační tabule) a elektronická 

komunikace v podobě webových stránek mikroregionu. 

Komunikační strategie nebyla v případě elektronické komunikace doposud 

zrealizována. Strategie stanovuje vytvoření samostatných turistických webových stránek MiZ 

s informacemi pro turisty, prezentaci „turistických“ novinek, dělení webových stránek podle 

navržených turistických materiálů: Ubytování, Stravování, Cyklotrasy (přehledné údaje, popis 

trasy a mapa), Turistické trasy (přehledné údaje, popis trasy a mapa), Nabídka produktových 

balíčků (letní dovolené v MiZ, zimní radovánky v MiZ), slogan webových stránek MiZ 

„ Mikroregion Zábřežsko - Cesta k přírodě“. Strategie také vytyčuje vytvoření domén  

a odkazů na turistických webech Olomouckého kraje, projektu ORC (Olomoucká regionální 

karta), webech CzechTourismu. Také placené pozice pod hesly, příroda, pobyty v přírodě atd. 

Na současných webových stránkách MiZ jsou pro turisty určeny pouze odkazy „kalendář 

akcí“ a „fotogalerie MiZ“.  

Public Relations 

Jedná se o nástroj, prostřednictvím něhož dochází k vytváření vztahů a vzájemné 

komunikace mezi MiZ a veřejností. Do Public Relations (dále jen PR) zaměřených  

na potenciální i stávající návštěvníky MiZ lze zařadit PR články o nabídce mikroregionu 

v Zábřežských novinách a dalším tisku v rámci Olomouckého kraje, tiskové konference  



 

41 
 

u významných akcí, prezentace na veletrzích a výstavách (Holiday World, GO, Regiontour 

aj.) 

Podpora prodeje 

Za podporu prodeje, kterou MiZ zaměřuje na své potenciální návštěvníky lze považovat 

tzv. marketing událostí, kdy mikroregion předkládá návštěvníkům kalendář celoročních 

událostí. Kalendář obsahující výčet akcí konaných na území MiZ po celý rok uvádí pouze 

webové stránky MiZ a Zábřežské noviny. Mezi podporu prodeje lze dále zařadit nabídku 

produktových balíčků mikroregionu, které nabízí cestovní kancelář „Peřej“. V současnosti 

uvedený server nenabízí žádný turistický balíček pro potencionální zájemce o Mikroregion 

Zábřežsko. 

5.2 Marketingový výzkum 

5.2.1 Elektronické dotazování s využitím dotazníku 

Dotazník použitý pro výzkum je uveden v příloze 3. Přehled výsledků dotazníkového 

šetření obsahuje příloha 8. 

Identifika ční údaje respondentů 

Dotazník zahrnoval celkem pět identifikačních otázek, týkající se pohlaví, věku, hlavní 

ekonomické aktivity respondenta, čistého měsíčního příjmu domácnosti respondenta a kraje, 

ve kterém respondent žije. V marketingovém výzkumu bylo celkem dotázáno  

200 respondentů. Z toho bylo 30 % mužů a 61 % žen. 

Ve vzorku dotazovaných byla nejvíce zastoupena věková kategorie 15-26 let, tvořilo ji 

41 % respondentů, dále kategorie 27-36 let zastoupená 21 % respondentů, kategorie 37-46 let 

zahrnující 15,5 % dotázaných, kategorie 47-56 let reprezentována 11,5 % dotázaných, 

kategorie 57-66 let čítající 6,5 % respondentů a kategorie 67 let a více s 4,5 % dotázaných.  

Marketingového výzkumu se nejvíce účastnili respondenti se zaměstnáním, tvořili  

44,5 % dotázaných. Druhou nejpočetnější skupinou byli studenti, zastoupeni 37 % 

respondentů. Kategorie OSVČ (osob samostatně výdělečně činných, podnikatelé) byla 

zastoupena 8 %. Nezaměstnaní tvořili 5,5 % a důchodci 5 % z celkového počtu dotázaných. 



 

42 
 

Pozn.: počet respondentů 
znajících Mikroregion 

Zábřežsko 
/ 

počet oslovených 
respondentů v kraji 

Identifikační otázku, vztahující se k čistému měsíčnímu příjmu domácnosti, nemuseli 

respondenti zodpovědět. Tuto možnost využilo 31,5 % dotázaných. Respondenti s příjmem  

do 10.000 Kč tvořili 13,5 % z celkového počtu dotázaných, respondenti s příjmem  

od 10.001 Kč do 20.000 Kč 22 % dotázaných, respondenti s příjmem od 20.001 Kč  

do 30.000 Kč 19 % dotázaných a respondenti s příjmem nad 30.001 Kč byli zastoupeni 14 %.  

Identifikační otázka týkající se kraje, ve kterém respondent žije, sloužila pouze  

pro vyhodnocení otázky, zabývající se povědomím o zkoumaném mikroregionu. Počet 

oslovených respondentů v jednotlivých krajích uvádí obr. 5.3. 

Povědomí respondentů o Mikroregionu Zábřežsko 

U otázky, zda respondenti znají Mikroregion Zábřežsko (dále jen MiZ) bylo dostačující, 

pokud respondent znal centrum mikroregionu – město Zábřeh. MiZ znalo 46 % dotázaných, 

54 % respondentů o daném mikroregionu nevědělo. 

Z hlediska členění respondentů podle krajů, výsledky výzkumu ukázaly, že existuje 

závislost mezi vzdáleností kraje, ve kterém žije respondent a znalostí zkoumaného 

mikroregionu. Výjimku tvořil pouze kraj Praha, kde celých 88 % dotázaných znalo MiZ.  

Je však nutné brát v úvahu skutečnost, že ve všech krajích se nepodařilo oslovit stejný počet 

respondentů a že počet oslovených není (z důvodu času a prostředků) dostačující  

pro objektivní zhodnocení známosti MiZ – obr. 5.3.  

Obr. 5.3 – Znalost Mikroregionu Zábřežsko podle krajů ČR 
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Pro další výzkum bylo nutné respondenty roztřídit podle toho, zda jezdí 

ětem dalšího výzkumu byli pouze respondenti, kte

ili 96 % dotázaných. Věkové členění odpovědí ukázalo, že všichni dotázaní 

do 57 let jezdí na dovolenou. Od 57 let se počet respondentů jezdících na dov

ku 57 až 66 let, kteří nejezdí na dovolenou, bylo 15,4 %, respondent
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Zajímavé výsledky vznikly při porovnání odpovědí respondentů na p

otázek zjištujících, zda respondenti znají zkoumaný mikroregion a zda jezdí 

 znali MiZ respondenti ve věku 37 až 46 let (32,3 %) a 47 až 56 let 

(13,0 %), z nichž však každý uvedl, že jezdí na dovolenou. Tyto věkové skupiny by tedy 

it potenciální návštěvníky daného mikroregionu, kdyby jej ovšem znaly. 

Výzkum odhalil, že méně než polovina dotázaných (46,9 %) tráví dovolenou v 
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Dovolenou v letních měsících preferuje 97,9 % dotázaných, zimní dovolenou má  

v oblibě pouze 2,1 % respondentů. Všichni respondenti od 37 let uvedli, že mají raději letní 

dovolenou. Rozčlenění odpovědí respondentů na tuto otázku podle čistého měsíčního příjmu 

domácnosti respondenta a hlavní ekonomické aktivity respondenta je uvedeno v příloze 9.  

Nejvíce dotázaných jezdí na dovolenou se svým partnerem (72,9 %), s dětmi tráví 

dovolenou 17,2 %, s přáteli 66,1 %, sám jezdí na dovolenou 2,1 % respondentů. Studenti 

nejvíce uváděli, že jezdí na dovolenou s přáteli (78,4 %). Dotázaní s jinou ekonomickou 

aktivitou jezdí nejčastěji se svým manželem/partnerem. Stejně tak dotázaní s čistým měsíčním 

příjmem domácnosti do 10.000 Kč uváděli jako doprovod na dovolené nejčastěji přátele  

(81,8 %). Dotázaní s vyšším příjmem než 10.000 Kč jezdí nejvíce na dovolenou se svým 

manželem/partnerem. 

U této otázky mohli respondenti zvolit více odpovědí, neboť lidé jezdí na dovolenou 

většinou v kolektivu. S ohledem na uvádění všech spoluúčastníků dovolené, dotazovaní volili 

nejčastěji kombinaci manžel/partner a přátelé (39,1 %), pouze s přáteli tráví dovolenou  

22,4 % dotázaných, pouze s manželem 19,3 % dotázaných. S manželem i dětmi tráví 

dovolenou 11,5 % respondentů. Žádná další varianta nebyla označena více jak 3 % 

dotázaných.  

Dotázaných, kteří dovolenou tráví na jednom místě, bylo 56,8 %. Těch, kteří stanoviště 

na dovolené střídají bylo 43,2 %. Střídat stanoviště na dovolené mají ve větší oblibě muži 

(49,3 %) než ženy (39,3 %). Stanoviště na dovolené střídá více jak polovina dotázaných 

podnikatelů (62,5 %). Naproti tomu studenti (51,4 %), zaměstnaní (64,0 %), nezaměstnaní 

(55,6 %) a důchodci (75 %) dovolenou tráví raději na jednom místě. Roztřídění odpovědí 

podle čistého měsíčního příjmu domácnosti respondenta ukázalo, že střídání stanovišť  

v průběhu dovolené dává přednost více jak polovina dotázaných s příjmem nad 30.000 Kč 

(57,1 %). U ostatních příjmových skupin více jak polovina dotázaných volila variantu trávení 

dovolené na jednom místě. 

Postoje respondentů vůči aktivitám na dovolené 

U otázky, zjišťující důvod dovolené, mohli respondenti zvolit maximálně dvě odpovědi. 

Nejvíce dotázaných vyhledává dovolenou z důvodu relaxace (57,8 %). Druhou nejčastěji 

uváděnou příčinou dovolené byly zážitky (51,6 %). Muži nejčastěji jezdí na dovolenou  

za poznáním (54,7 %) a zážitky (48,0 %), ženy zase dovolenou vyhledávají nejvíce  
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 Obr. 5.5 Důvod dovolené z hlediska hlavní ekonomické aktivity respondenta
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 Obr. 5.6 Tři nejvíce preferované aktivity 
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 Obr 5.7 Tři nejvíce využívané z
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Nejatraktivnější místo, událost a osobnost mikroregionu z pohledu 

obrázek 5.9. Jako turisticky nejatraktivn

Park (41,5 %), za turisticky nejatraktivn

Cyklistický maraton Rampušák (45,0 %) a turisticky nejatraktivn

je podle obyvatelů mikroregionu J.E. Welzl (51,2 %)

Obr. 5.9 Nejatraktivn ější místo, událost a osobnost mikroregionu z pohledu jeho obyvatel
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jší místo, událost a osobnost mikroregionu z pohledu jeho obyvatel uvádí 

Jako turisticky nejatraktivnější místo MiZ obyvatelé mikroregionu zvolili Acrobat 

Park (41,5 %), za turisticky nejatraktivnější událost MiZ obyvatelé mikroregionu považují 

Cyklistický maraton Rampušák (45,0 %) a turisticky nejatraktivnější osobností MiZ 

 mikroregionu J.E. Welzl (51,2 %) 

ější místo, událost a osobnost mikroregionu z pohledu jeho obyvatel

více dotázaných turisty a návštěvníky ve svých obcích vítá (46,3 %), 39,0 % 

ítomnost turistů a návštěvníků nevnímá, 14,6 % respondent

vníky spíše vítá. Žádný z dotázaných nezvolil možnost „spíše turisty nevítám“ 

Dotázaní jako nejatraktivnější místo či osobnost obce, ve které žijí, nejvíce uvád

místa a osobnosti, které Miz u jejich prezentace již uvádí. Mezi nejatraktivně

ji uváděli jarmarky, poutě, vepřové hody, kácení máje, závody, turnaje, 

jnic, výstavu betlému atd. (příloha 12). 
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6 Návrhy a doporu čení 

6.1 Doporu čení vyplývající z vyhodnocení dotazníku 

Doporučení vyplývající z povědomí respondentů o Mikroregionu Zábřežsko 

Z výzkumu vyplynulo, že Mikroregion Zábřežsko (MiZ) znalo 46 % dotázaných a 54 % 

respondentů daný mikroregion neznalo. Toto zjištění není pro MiZ příznivá informace, 

komunikace mikroregionu s okolím není dostačující. Velká část potencionálních návštěvníků 

o daném mikroregionu neví a tudíž ani nemůže plánovat jeho navštívení. Nejméně znali MiZ 

respondenti ve věku 37 až 46 let (32,3 %) a 47 až 56 let (13,0 %), tudíž na tyto věkové 

kategorie nejsou produkty zaměřeny nebo je nedostatečně oslovují. Doporučuji, aby se MiZ 

zaměřil na způsob komunikace s potencionálními návštěvníky, zejména na to, zda obsah 

komunikačních prostředků a jejich distribuce odpovídá požadavkům jednotlivým profilům 

potenciálních návštěvníků či turistů. 

Doporučení vyplývající ze zjištěných rysů dovolené respondenta  

Méně než polovina dotázaných (46,9 %) tráví dovolenou v ČR. Navrhuji, aby tato 

situace byla řešena nejprve v rámci celé ČR tzn. Českou centrálou cestovního ruchu – 

CzechTourism (státní agentura), která byla zřízena k účelu propagace České republiky jako 

atraktivní turistické destinace, a to nejen v zahraniční, ale i na domácím trhu cestovního 

ruchu. V současné době však existuje předpoklad, že v důsledku světové ekonomické krize 

lidé sami začnou více vyhledávat české památky a destinace, čímž by mělo dojít k posílení 

pozice domácího cestovního ruchu i bez uvedených opatření.  

Výzkum odhalil, že 97,9 % dotázaných preferuje dovolenou v letních měsících. 

Preferenci zimní dovolené uváděli pouze respondenti ve věku od 15 do 36 let. Navrhuji,  

aby Mikroregion Zábřežsko nabízel potenciálním návštěvníkům zejména letní aktivity  

a akce či události, které se odehrávají v létě. Zimní nabídku zaměřit na mladé návštěvníky  

a studenty.  

Téměř žádný respondent neuvedl, že jezdí na dovolenou bez doprovodu. Studenti a lidé 

ve věku do 26 let jezdí na dovolenou nejčastěji s přáteli. Ze všech věkových skupin 

respondentů jezdí na dovolenou s dětmi nejvíce dotázaní ve věku 37-46 let. To může být 

způsobeno současným trendem odkládání mateřství na období po 30 roku života ženy. 
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Respondenti ve věku 67 a více let doprovází na dovolené pouze jejich partner. Tato zjištění 

jsou příznivá, neboť pokud se turista rozhodne navštívit MiZ, navštíví MiZ i jeho přátelé či 

rodina, čímž se v případě jejich spokojenosti zvýší počet návštěvníků předávajících dalším 

potenciálním návštěvníkům pozitivní reference o MiZ. Na základě těchto výsledků navrhuji,  

aby mikroregion vytvořil nabídku, která bude určena mladým lidem s přáteli, další 

bude zaměřena na rodiče s dětmi a speciální nabídku pro páry.  

Dotázaní nejčastěji uváděli, že dovolenou tráví na jednom místě (56,8 %). Střídání 

stanovišt má v oblibě více jak polovina podnikatelů a respondentů s čistým měsíčním příjmem 

domácnosti vyšším jak 30.000 Kč. Tudíž doporučuji, aby produkty mikroregionu byly 

navrženy tak, aby jeho části (trasy cyklostezek, turistické trasy apod.) vždy končily  

ve stejném místě, ve kterém byl jejich počátek. Naopak nabídka určená turistům 

s vyššími příjmy by měla být rozmanitější, s co nejvíce atrakcemi v různých částech 

MiZ.  

Doporučení vyplývající z postojů respondentů vůči aktivitám na dovolené   

Nejvíce dotázaných uvádělo, že na dovolenou jezdí nejraději za relaxací (57,8 %). 

Druhou nejčastěji uváděnou příčinou dovolené byly zážitky (51,6 %). Respondenti ve věku 

15-26 let a stejně tak studenti nejvíce jezdí na dovolenou za zážitky. Podnikatelé a dotázaní 

s čistým měsíčním příjmem domácnosti nad 30.000 Kč nejčastěji uváděli jako důvod 

dovolené pohyb. Respondenti ve věku od 27 do 36 let nejčastěji uváděli jako důvod dovolené 

relaxaci. Se zvyšujícím se věkem respondenta rostl zájem o odpočinkovou dovolenou. Senioři 

a lidé ve věku 67 a více let jezdí na dovolenou pouze z důvodů relaxace a poznání. Na základě 

těchto výsledků doporučuji, aby nabídka mikroregionu byla vytvářena s ohledem na věk 

potencionálního návštěvníka. U mladých lidí a tedy nejčastěji studentů vytvořit zážitkovou 

dovolenou. U věkové kategorie od 27 do 46 let založit nabídku na relaxaci s určitými prvky 

zážitků a poznání. Pro návštěvníky ve věku od 47 do 56 let vytvořit nabídku z kombinace 

relaxace a pohybu. Pro seniory vytvořit nabídku, která se bude týkat zejména relaxace  

a poznání. Dále vytvořit speciální nabídku, která bude zaměřena na aktivní sportovce, 

kteří vyhledávají dovolenou plnou nejrůznějších pohybových aktivit. Tento balíček bude 

určen zejména podnikatelům a lidem s vyššími příjmy, kteří vyhledávají nestandardní aktivní 

dovolenou (např. adrenalinové sporty). 
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Respondenti na dovolené preferují aktivity jako je koupání, plavání (68,2 %), návštěvy 

památek (58,3 %), pěší turistika (46,4 %). U podnikatelů a respondentů s čistým měsíčním 

příjmem domácnosti nad 30.000 Kč se mezi třemi nejvíce oblíbenými aktivitami na dovolené 

objevoval sport typu golf, volejbal, tenis. Důchodci a dotázaní ve věku 57 a více let nejčastěji 

uváděli aktivity jako návštěvy památek, péče o zdraví a zábavu. Doporučuji, aby základní 

nabídka mikroregionu zahrnovala aktivity jako plavání, pěší turistiku, cykloturistiku  

a také velký výběr památek MiZ. Do nabídky určené podnikatelům a návštěvníkům 

s vyššími příjmy zařadit aktivity jako je golf, tenis či volejbal. Nabídka pro seniory  

by měla obsahovat velké množství památek MiZ, možnosti zábavy a péče o zdraví.  

Výzkum ukázal, že nejlákavější atraktivitou mikroregionu byl pro respondenty Acrobat 

Park (49,0 %). Hrobka Bůkůvků byla nejlákavější pro 30,2 % dotázaných a nejméně 

respondentů zvolilo za nejlákavější atraktivitu Muzeum s expozicí J.E.Welzla (20,8 %). 

Studenti a lidé ve věku 15-26 let nejvíce lákal Acrobat park. Respondenty ve věku 67 let  

a více nejvíce lákalo k navštívení muzeum. Proto doporučuji, aby nejvíce propagovanou 

atraktivitou mikroregionu byl Acrobat park Štíty a to ve všech nabídkách MiZ. 

Nabídku zacílenou na mladé turisty a studenty zaměřit také na Acrobat park. V nabídce 

určené starším lidem a seniorům by mělo dominovat muzeum Zábřeh s expozicí  

J.E. Welzla. 

Doporučení vyplývající ze způsobu výběru a přípravy dovolené respondenta 

Respondenti při výběru dovolené nejvíce čerpají informace z internetu (90,1 %), 

cestovních kanceláří (53,1 %) a tisku (26,6 %). Nejstarší respondenti tzn. respondenti ve věku 

67 a více let volili jako zdroj informací o dovolené pouze tisk, informační a cestovní 

kanceláře. Navrhuji, aby produkty mikroregionu byly nejvíce nabízeny na internetových 

stránkách mikroregionu a také na jiných serverech, které se zabývají nabídkou 

dovolených. Produkty určené seniorům nejvíce inzerovat v tisku, který je mezi staršími 

lidmi nej čtenější. Na základě výzkumu čtenosti tiskových médií Media Projekt 2008 

realizovaného společnostmi GfK Praha – Median v období od 1.1.2008 do 17.12.2008 

(zveřejněného na webových stránkách společnosti Median, s.r.o. zabývající se výzkumem 

trhu, médií a veřejného mínění a vývojem software) a osobních poznatků doporučuji časopis 

Chvilka pro Tebe (čtenost 735 000 na vydání).  
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Respondenti jezdí na dovolenou nejčastěji autem (76,6 %), a letadlem (33,9 %). Senioři 

nejčastěji jezdí na dovolenou vlakem a autobusem. Navrhuji, aby všechny nabídky 

mikroregionu obsahovaly mapu ČR s vyznačením, jak se lze snadno dopravit do MiZ 

autem. Dále by měly obsahovat informace o infocentru, na kterém je možné si po příjezdu  

do MiZ zakoupit podrobnou mapu mikroregionu a další informace. Nabídku určenou 

seniorům doplnit informacemi o možnostech dopravy vlakem a autobusem.   

Dotazovaní si průběh dovolené nejčastěji plánují sami (58,9 %), 22,9 % respondentů  

se inspiruje tzv. „tipy na výlet“ uvedených např. na internetu, informačních tabulí apod.  

a 18,2 % si vybírá z konkrétních nabídek cestovních kanceláří. Protože dotázaní nejčastěji 

dovolenou plánují sami, doporučuji, aby nabídka pro ně určená byla propagována v těch 

zdrojích, ze kterých nejčastěji čerpají informace o dovolené viz výše.  

Jako faktor s nejvyšším vlivem na výběr dovolené zvolili respondenti vlastní zkušenost. 

Vysoký vliv dotazovaní přiřadili ceně, doporučení známého, čistému životnímu prostředí 

dané lokality, množství nabízených aktivit v dané oblasti, dostatečným informacím  

a atraktivitě oblasti. Průměrný vliv byl nejčastěji udělován poutavé propagaci oblasti, 

komfortu ubytování (stan x hotel) a zajištěnému stravování (bez stravy x plná penze). Z těchto 

důvodů doporučuji, aby se MiZ snažil své návštěvníky co nejlépe uspokojit (příjemná 

obsluha na infocentru, řádné značení cyklostezek apod.) a ti se pak na základě dobré 

vlastní zkušenosti do něj opět vraceli a také své dobré zkušenosti a zážitky předávali svým 

známým. Požadavek čistého životního prostředí Mikroregion Zábřežsko splňuje, je však 

potřeba tuto jeho přednost více propagovat. Množství nabízených aktivit by měl 

mikroregion zvýšit a více propagovat. To, že pro respondenty není nejdůležitějším faktorem 

komfort ubytování a zajištěné stravování je pro MiZ příznivá informace, neboť hotely vyšších 

tříd jsou jen ve městě Zábřeh.  

6.2 Doporu čení vyplývající z vyhodnocení ankety 

O existenci MiZ vědělo 95,1 % dotázaných, 4,9 % o MiZ nevědělo. Ti, co o MiZ věděli, 

nejčastěji uváděli, že se o něm dověděli prostřednictvím internetu a od známých. Povědomí  

o MiZ je tedy u obyvatel jeho členských obcí velké, MiZ tedy zvolil dobrý způsob své 

propagace na svém území, který spočívá ve vlastních webových stránkách MiZ, v pořádání 

tzv. Dne Mikroregionu, který se pravidelně uskutečňuje vždy v jedné z obcí mikroregionu 

apod. Aby se o MiZ dozvědělo i zbývající procenta respondentů doporučuji, aby MiZ 
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nadále pokračoval s propagací MiZ na svém území s tím, aby zajistil uvedení loga MiZ  

a odkazu na webové stránky MiZ na webových stránkách všech jeho členských obcí. 

Nejvíce dotázaných obyvatel MiZ turisty a návštěvníky ve svých obcích vítá (46,3 %), 

39,0 % dotázaných přítomnost turistů a návštěvníků nevnímá, 14,6 % respondentů turisty  

a návštěvníky spíše vítá. Žádný z dotázaných nezvolil možnost „spíše je nevítám“ či „určitě je 

nevítám“. Tyto odpovědi jsou pro MiZ příznivé, neboť pokud obyvatelé MiZ ve své obci 

vítají návštěvníky a turisty, je zřejmé, že se k těmto návštěvníkům budou chovat přátelsky  

a podpoří tím dobrou pověst mikroregionu a spokojenost návštěvníka s pobytem na území 

MiZ.  

Jako turisticky nejatraktivnější místo MiZ zvolili obyvatelé MiZ Acrobat Park (41,5 %), 

na druhé místo umístili zříceninu hradu Brníčko (34,1 %), dále muzeum Zábřeh (14,6 %), 

hrobku Bukůvků (7,3 %). Jinou možnost zvolil jeden dotázaný - lidovou architekturu Horní 

Studénky. Doporučuji uvedené atraktivity zahrnout do nabídek MiZ.  

Za turisticky nejatraktivnější událost MiZ považují jeho obyvatelé Cyklistický maraton 

Rampušák (45,0 %), na druhém místě se umístil Závod autoveteránů (22,5 %), dále Festival 

cestovatelů Welzlování (20,0 %) a Festival „7 a půl“ (12,5 %). Doporučuji tyto události 

zahrnout do nabídky MiZ s uvedením měsíce, ve kterém se konají a odkazu, kde je 

možné najít konkrétní datum akce pro daný rok.  

Turisticky nejatraktivnější osobností MiZ je podle dotázaných obyvatel mikroregionu 

J.E. Welzl (51,2 %), další nejčastěji uváděnou osobností byl Miroslav Verner (24,4 %), dále 

Josef Drásal (12,2 %), Magdalena Vizovská (7,3 %). Jako další možnost respondenti uvedli 

spisovatele Vladimíra Körnera a Plk.i.m. Arnošt Valenta ze Svébohova. Doporučuji tyto 

osobnosti uvádět v nabídkách MiZ spolu s objekty, které se těchto osobností týkají.  

Dotázaní jako nejatraktivnější místo či osobnost obce, ve které žijí, nejvíce uváděli 

místa a osobnosti, které Miz u jejich prezentace již uvádí. Mezi nejatraktivnější události svých 

obcí dotázaní nejčastěji uváděli jarmark, pouť, vepřové hody, kácení máje, závody, turnaje, 

slet čarodějnic, výstavu betlému atd. Doporučuji tyto události prezentovat v tzv. kalendáři 

akcí uvedeného na webových stránkách mikroregionu. 
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6.3 Souhrnné návrhy 

Na základě výsledků výzkumu a svých vlastních poznatků navrhuji MiZ následující 

marketingové komunikační aktivity, které by mohly přispět ke zvýšení zájmu o dané území  

a přispět tím k rozvoji využití potenciálu cestovního ruchu v Mikroregionu Zábřežsko.  

Návrhy odpovídají na problémové oblasti komunikačních aktivit (slabé stránky MiZ), 

uvedené v podkapitole 4.1.  

Návrh 1 - Rozlišit nabídku MiZ podle segmentů potenciálních návštěvníků.  

Vytvořit nabídku určenou mladým lidem a studentům. Zvolit dvě varianty – 

letní/zimní. Za hlavní tématiku nabídky zvolit zážitky, za hlavní atraktivitu Acrobat Park 

Štíty. K nabídce připojit mapu se zakreslenými turistickými stezkami, cyklotrasami  

a možnostmi plavání. Uvést mapu ČR s vyznačením větších měst a cest vedoucích do MiZ. 

Zimní varianta by měla zahrnovat mapu se zakreslenými běžeckými trasami, lyžařskými 

středisky a kontakty na zimní ubytovatele. Nabídku umístit zejména na internetu.  

Nabídku oslovující rodiče s dětmi  zaměřit na relaxaci, zážitky a doplnit o prvky 

poznání. K nabídce připojit mapu se zakreslenými turistickými stezkami, cyklotrasami  

a možnostmi plavání. Uvést mapu ČR s vyznačením větších měst a cest vedoucích do MiZ. 

Nabídku umístit na internetu.  

Nabídku zaměřenou na aktivní sportovce a turisty s vyššími příjmy  založit  

na možnostech pohybu, zejména adrenalinových sportech a sportech typu golf, tenis, volejbal 

apod. Jako nejlákavější atraktivitu uvádět Acrobat Park Štíty. Nabídku umístit zejména  

na internetu.  

V nabídce určené starším lidem a seniorům uvést možnosti relaxace a poznání.  

Za nejvýraznější atraktivitu nabídky zvolit Muzeum s expozicí J.E.Welzla. Dále uvést další 

památky a centra zaměřující se na péči o zdraví a zábavu. Vše doplnit mapkou MiZ 

s informacemi, jak se do mikroregionu a na jeho jednotlivá místa dopravit autobusem či 

vlakem. Nabídku umístit především do tisku.  
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Návrh 2 - Zintenzivnit propagaci na internetu a v tisku. 

Nabídka MiZ je nedostatečně uváděna na webových stránkách, které se specializují  

na nabídku dovolených, víkendových pobytů apod. v ČR. Navrhuji pokra čovat  

ve spolupráci s cestovní kanceláří Peřej a prostřednictvím jejich webových stránek nabízet 

více nabídek z oblasti turistických produktů a produktových balíčků mikroregionu a to po celý 

rok. Dále doporučuji zařadit nabídku mikroregionu na servery propagující dovolenou  

v ČR, kterými jsou například webové stránky dovolenavcr.cz, turistik.cz  

či kudyznudy.cz. 

Pro oslovení potenciálních návštěvníků a turistů i ze vzdálenějších krajů navrhuji 

umístit nabídku MiZ do celostátních novin a časopisů. Jak již bylo zmíněno, vhodným 

titulem může být Chvilka pro Tebe a další periodikum s vysokou čteností a vhodností  

pro umístění nabídky dovolené. 

Webové stránky Mikroregionu Zábřežsko obsahují velmi málo informací pro turisty. 

Turisticky zajímavý se jeví pouze odkaz s kalendářem akcí, který však obsahuje pouze jednu 

akci a fotogalerie, obsahující málo atraktivní záběry z mikroregionu. Stránky působí příliš 

formálně a z pohledu potenciálního návštěvníka nevytváří zájem o navštívení mikroregionu. 

Navrhuji doplnit webové stránky mikroregionu o chybějící informace pro turisty  

a provádět pravidelné aktualizace těchto stránek. Webové stránky mikroregionu by měly 

obsahovat všechny atraktivity a možnosti, které mikroregion nabízí, včetně možností 

ubytování, stravování aj. Internet je nejvíce využívaným zdrojem různých informací a jeho 

kapacita, je na rozdíl od jiných zdrojů informací (letáky, brožury, knihy, atd.) neomezená. 

Tudíž Mikroregion Zábřežsko zde může uvést opravdu širokou škálu svých nabídek,  

od významných až po ty méně významné a tím oslovit i toho nejnáročnějšího potenciálního 

návštěvníka.  

Návrh 3 - Nalézt v MiZ místa a objekty, které by z pohledu cestovního ruchu mohly  

či mohly být lépe využity 

Mikroregion Zábřežsko z pohledu cestovního ruchu nabízí a propaguje nedostatek 

atraktivit a událostí. Navrhuji provést důkladný průzkum zaměřený na určení nových 

lokalit a objektů, které by mohly být využity pro zvýšení potenciálu cestovního ruchu  

v MiZ. Poté by měly být vypracovány projekty pro realizaci a případné získání dotace z EU.  
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Na základě osobních poznatků považuji za největší příležitost, která by mohla být 

využita pro zvýšení potenciálu cestovního ruchu v mikroregionu obnovení fungování 

Autocampu ve Štítech.  Jeho obnovení by do MiZ přilákalo velké množství návštěvníků  

a turistů, neboť v dobách své existence byl oblíbeným místem mnoha turistů. Město Štíty se 

již o modernizaci autocampu pokoušelo v roce 2005, kdy zadalo vypracování projektu 

Modernizace autocampu Štíty společnosti GHC regio s.r.o, prostřednictvím něhož se následně 

ucházelo o získání dotace EU na základě programu SROP (Společný regionální operační 

program). Projekt dotaci nezískal. Navrhuji, aby byl vypracován nový projekt 

Modernizace autocampu Štíty a znovu požádáno o podporu ze strany EU prostřednictvím 

programu platného pro období 2007 – 2013 tzn. programu ROP (Regionálního operačního 

programu), tentokrát však na základě iniciativy celého Mikroregionu Zábřežsko.  

Návrh 4 – Zintenzivnit spolupráci s cestovní kanceláří Peřej. 

Nabídku produktových balíčků mikroregionu, nabízí cestovní kancelář „Peřej“.  

V současnosti uvedený server nenabízí žádný turistický balíček pro potencionální zájemce  

o Mikroregion Zábřežsko. Proto navrhuji, aby touto cestou bylo nabízeno více 

produktových balíčků a tím i více turistických produktů a rozšířena spolupráce 

s dalšími cestovními kancelářemi.  

Návrh 5 – Zvýšit počet turistických atraktivit mikroregionu, zahrnutých  do programu 

Slevová karta Olomouc region Card. 

Karta Olomouc region Card slouží k podpoře cestovního ruchu v Olomouckém kraji  

a městě Olomouc, prostřednictvím poskytování slev či vstupů zdarma těm, kteří si ji zakoupí. 

Některé atraktivity Mikroregionu Zábřežsko jsou v ní již zahrnuty. Pro větší podporu 

motivačního systému pro návštěvníky a turisty navrhuji zahrnout další atraktivity 

Mikroregionu Záb řežsko do programu Slevová karta Olomouc region Card, a tím zvýšit 

využívání a návštěvnost již existujících turistických atraktivit v Mikroregionu Zábřežsko. 
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7 Závěr 

Tématem mé diplomové práce byly „Možnosti uplatnění marketingových aktivit  

v rámci fungování mikroregionu“. Cílem bylo postihnout současnou situaci provádění 

marketingových komunikačních aktivit Mikroregionu Zábřežsko, zjistit povědomí  

o tomto mikroregionu a navrhnout, které marketingové komunikační aktivity by mohly 

přispět ke zvýšení zájmu o jeho území a přispěly tak k rozvoji využití potenciálu cestovního 

ruchu v Mikroregionu Zábřežsko.  

Náplní první části byla charakteristika Mikroregionu Zábřežsko. Další část byla 

věnována problematice marketingu „místa“. Následovalo zvolení metodiky shromažďování 

dat. Zde jsem vymezila problémovou oblast, definovala cíl výzkumu a vytvořila plán 

výzkumného projektu. V rámci praktické části diplomové práce jsem provedla analýzu 

současné situace provádění marketingových aktivit sledovaného mikroregionu na základě 

rozhovoru s tajemnicí Mikroregionu Zábřežsko a jí poskytnutých dokumentů. Dále jsem 

realizovala marketingový výzkum prostřednictvím internetu. Nástroji marketingového 

výzkumu byl dotazník a anketní lístek. Marketigový výzkum s využitím dotazníku byl 

zaměřen na respondenty žijící mimo území zkoumaného mikroregionu, zúčastnilo se jej 

celkem 200 respondentů. Anketní šetření bylo zacíleno na respondenty žijící uvnitř 

zkoumaného mikroregionu a zúčastnilo se jej 42 respondentů. Výsledky výzkumu jsem 

zpracovala s využitím grafů a tabulek. Poslední část diplomové práce zahrnovala návrhy  

a doporučení, které vyplývaly z analýzy výsledků marketingového výzkumu a osobních 

poznatků.  

Při navrhování marketingových komunikačních aktivit pro Mikroregion Zábřežsko, 

které by mohly přispět ke zvýšení zájmu o jeho území ze strany návštěvníků a turistů, jsem 

vycházela z marketingové studie mikroregionu, z uskutečněného marketingového výzkumu  

a osobních poznatků.  

Za základní nedostatky komunikačních aktivit Mikroregionu Zábřežsko, které zásadním 

způsobem ovlivňují jeho návštěvnost byla pomocí SWOT analýzy stanovena nedostatečná 

nabídka produktů cestovního ruchu, nedostatečná propagace turistických cílů, velmi omezená 

nabídka v oblasti turistických produktů a produktových balíčků, chybějící marketingový  

a motivační systém pro návštěvníky a turisty využívající již existujících turistických atraktivit. 
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Základní doporučení a návrhy pro odstranění či zmírnění těchto nedostatků byly 

následující. Rozlišení a zvýšení nabídky mikroregionu podle segmentů potenciálních 

návštěvníků, zjištěných prostřednictvím marketingového výzkumu, zintenzivnění propagace 

nabídek mikroregionu na internetu a v tisku, nalezení míst a objektů v mikroregionu, které by 

z pohledu cestovního ruchu mohly či mohly být lépe využity, zvýšení počtu turistických 

atraktivit mikroregionu, zahrnutých do programu Slevová karta Olomouc region Card  

a zintenzivnění spolupráce s cestovní kanceláří Peřej, která nabízí produktové balíčky 

Mikroregionu Zábřežsko.  

Konkurence mezi jednotlivými územními celky (města, regiony, apod.) je z mnoha 

hledisek podobná konkurenci firemní. I municipality realizují různé aktivity, které by vedly 

ke zvýšení konkurenceschopnosti jejich území. Usilují o zdokonalení své image, přilákání 

nových investorů či zákazníků, kterými v případě města či regionu mohou být návštěvníci  

či obyvatelé. V rámci těchto aktivit mohou územní celky využít, stejně jako firmy, marketing. 

Zejména marketingová komunikace představuje účinný nástroj konkurenčního odlišení.  

Proto by měl Svaz obcí Mikroregionu Zábřežsko pro získání nových návštěvníků a turistů 

věnovat této oblasti marketingu velkou pozornost a to zejména v současnosti, kdy v důsledku 

světové ekonomické krize existuje předpoklad zvýšení zájmu domácích turistů o tuzemské 

destinace. 
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