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1. ÚVOD 
 

 

Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala turistický mikroregion Uherské 

Hradiště. Z mého pohledu jde o město s velkým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu 

zejména s ohledem na mnoţství kulturních a přírodních atraktivit. Město Uherské Hradiště je 

ohniskem kultury a vzdělanosti, a proto je přirozeně kulturním a společenským centrem 

regionu Slovácka. Dle oficiálních členění České republiky agenturou CzechTourism, jeţ 

prezentuje Českou republiku, Slovácko jako turistický region neexistuje. Existuje pouze 

turistický region Jiţní Morava. Slovácko je přirozený turistický region charakteristický 

svérázným folklórem, mluvou, zvyky – je to klasická turistická destinace přirozeného 

charakteru, zatímco Jiţní Morava je turistický marketingový region účelově vytvořený pro 

marketing. V rámci této oblasti je Slovácko jedno z nejvýznamnějších center cestovního 

ruchu. 

 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem 

prezentace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 

také na domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí 

turistické regiony, města i obce a stejnou měrou i podnikatelské subjekty. CzechTourism 

dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu regionální akce, které byly vybrány ve 

spolupráci se zástupci krajů. Region Slovácko, a tedy i město Uherské Hradiště, spadají pod 

správu Zlínského kraje. 

 

Město rozvíjí svoji specifickou kulturnost nejen na základě folklorních tradic regionu, 

ale je také otevřeno vnějším pozitivním vlivům, a to v plné šíři kulturních ţánrů, a vytváří tak 

ojedinělé místo se zvláštní hodnotou v rámci moderní Evropy. 

 

Uherské Hradiště je nezaměnitelná turistická destinace nabízející výjimečné kulturní, 

duchovní, společenské, sportovní, kulinářské a další záţitky. Město je dobře dostupné a je 

proslulé svojí pohostinností, dobrým vínem a špičkovou kulturou. Domácí i zahraniční turisté 

mají moţnost vybrat si kvalitní ubytování různých cenových kategorií a vyuţít nabídky celé 

škály turistických atraktivit včetně unikátní vodní cesty Baťův kanál a husté sítě vzájemně 

propojených cyklostezek. 
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

 

Metodika zpracování 

Základem úspěchu kaţdé výzkumné a odborné práce je vhodně zvolená metoda, která 

nám získá a zajistí vstupní informace, a ty nám posléze poslouţí k odpovídajícímu stanovení 

cíle práce. Proto je velmi důleţité této problematice věnovat pozornost hned na počátku 

zpracování.  

 

Při tvorbě práce jsem vycházela v  první etapě ze shromaţďování sekundárních dat, 

především pak z podkladů získaných v Informačním centru města Uherské Hradiště a na 

Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Uherské Hradiště. 

Druhou etapu tvořilo shromaţďování primárních dat. Tato data byla získána cílenými 

rozhovory s odborníky a vedoucími pracovníky, kteří jsou na danou problematiku cestovního 

ruchu zaměřeni. 

 

Cíl práce 

Hlavním cílem práce je především postihnout a podchytit současný stav turistického 

potenciálu města Uherské Hradiště, jakoţto významného nástroje turistického rozvoje regionu 

Slovácka a doloţit to na konkrétním modelovém území. Dílčí cíle pak představuje analytická 

a navrhovaná část strategie turistického potenciálu vybraného území. S tím i vyslovení 

vlastního názoru a vytvoření představy o moţném a efektivním vyuţití všech turistických 

potenciálů města Uherské Hradiště. 

 

První část práce je teoreticko-metodologická a zaměřuji se v ní na základní podmínky 

turistického rozvoje cestovního ruchu. Následuje vlastní analýza zvoleného mikroregionu. 

Součástí je analýza SWOT, která nám podá ucelený přehled o silných a slabých stránkách 

města Uherské Hradiště a rovněţ o moţných příleţitostech a hrozbách. Závěrečná část 

zahrnuje cíle, priority a opatření týkající se turistického potenciálu města Uherské Hradiště. 

Východiskem pro zpracování práce se tak stávají analytické postupy, kde se klade důraz na 

komplexní a kvalitní data, coţ se v praxi moc často nestává. Proto k doplnění chybějících 

informací vyuţiji metodu dedukce – tedy logické odvození a hledání faktů z předpokladů 

nebo metodu indukce – jedná se o úsudek směřující od jednotlivého k obecnému. 
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3. TEORIE PROBLEMATIKY CESTOVNÍHO RUCHU 

 

3. 1. CESTOVNÍ RUCH 

 

Podstatou cestovního ruchu je poskytování různých sluţeb účastníkům cestovního 

ruchu, kde tyto sluţby mají osobní charakter a slouţí k bezprostřednímu uspokojování potřeb, 

zájmů a zálib turistů. Cestování doprovází člověka od nepaměti, i dnes lidé touţí poznávat a 

objevovat nové či pohybovat se v prostoru, jelikoţ touha je přirozená vlastnost lidstva. 

Charakter cestování se však během doby změnil. V minulosti lidé cestovali především za 

obţivou nebo obchodem, či prací, aby si zajistili lepší ţivotní podmínky a blahobyt. Nicméně 

i v minulosti jsou známy případy, ţe movitější lidé, například cestovatelé, studenti, známí 

umělci se vydávali za inspirací, poznáním či odpočinkem. Ovšem cestování často probíhalo 

ne za zdaleka příznivých podmínek, jako máme dnes.  

 

Současný cestovní ruch je jiný neţ jeho historický předchůdce. Pro dnešní cestovní 

ruch je typickým atributem masovost a různorodost jeho podob a hlavně aktivita ekonomicky 

ţijících lidí. Proto se odvětví cestovního ruchu stalo součástí integrální ekonomiky státu, a 

tudíţ ovlivňuje národní hospodářství. Z národohospodářského hlediska je ekvivalentem pro 

uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu soubor heterogenních sluţeb, jenţ má 

zásadní vliv na produkci, která následně bezprostředně ovlivňuje producenty, kteří poskytují 

stravování, ubytování, průvodcovské sluţby, občerstvení, atraktivity, tak i zprostředkovatele a 

organizátory jako jsou cestovní agentury a kanceláře, turistické informační centra a ostatní 

podnikatelé, kteří z cestovního ruchu mají prospěch pomocí výroby a prodeje suvenýrů, 

dopravy, směnárenské činnosti, výpůjční sluţby a jiné. Cestovní ruch je v současnosti 

předmětem zkoumání několika vědních disciplín, např. ekonomie, geografie, sociologie, 

psychologie, pedagogiky, případně dalších. Všechny mají společný předmět zkoumání – 

cestovní ruch, ale kaţdá disciplína ho zkoumá ze svého úhlu pohledu a s vlastním 

metodologickým aparátem. 

 

3.1.1. VYMEZENÍ POJMU CESTOVNÍ RUCH 

 

Vymezení samotného pojmu „cestovní ruch“ není dnes jednoduché, jelikoţ bývá 

pouţíván v nejrůznějších souvislostech. Označujeme jím pohyb osob, odvětví národního 
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hospodářství, ale také sluţby poskytované účastníkům cestovního ruchu. Cestovní ruch je v 

současné době nejpozoruhodnějším a zároveň nejdynamičtějším ekonomickým a sociálním 

fenoménem. Definice cestovního ruchu byla stanovena na Mezinárodní konferenci o statistice 

cestovního ruchu v kanadské Ottawě v roce 1991 uspořádané Světovou organizací cestovního 

ruchu WTO a zahrnuje v sobě jak místní, časové i motivační vymezení cestovního ruchu. Za 

cestovní ruch jsou pokládány: „aktivity osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí 

nebo pobývajících v těchto místech ne déle něž jeden rok za účelem trávení volného času, 

služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa) či jiným 

účelem.“ Jak uvádí PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (13).  

  

Masový rozvoj cestovní ruch zaznamenává v druhé polovině 19. století a po 2. světové 

válce vlivem demokratizačních změn ve světě. Další jeho rozvoj je projevem zejména dvou 

lidských potřeb, a to potřeby rekreace, odpočinku a potřeby poznávání. Roste význam 

poznávacího cestovního ruchu. Cestovní ruch se stává neoddělitelnou součástí ţivota většiny 

lidí od mládí do stáří. Psychologie to zdůvodňuje potřebou změny prostředí, zapříčiněnou 

z důsledku urbanizace a potřebou člověka většího kontaktu s přírodou, resp. s těmi atributy 

přírody, jichţ se nám běţně nedostává. Cestovní ruchu se vyvinul do dvou základních proudů 

na rekreační, oddechový, odpočinkový, rehabilitační a na poznávací a kulturně-společenský, 

za předpokladu dosaţení určitého stupně ţivotní úrovně, kdy obyvatelstvo disponuje 

základním mnoţstvím finančních prostředků, ale i odpovídajícím fondem volného času. Není 

správné cestovní ruch chápat jako odvětví, které vzniklo v důsledku touhy člověka objevovat 

historické památky a přírodní krásy, ale je ve velké míře spojeno s rozvíjejícími se 

materiálními podmínkami obyvatel. 

 

3.1.2. DOPAD CESTOVNÍHO RUCHU NA EKONOMIKU STÁTU, REGIOUNU A 

LOKALITY 

 

S rostoucím bohatstvím státu a jeho obyvatel také narůstá objem prostředků, které je 

společnost schopna vynaloţit na aktivity spojené s cestovním ruchem. Potenciál moţností 

uspokojit zájemce o aktivity cestovního ruchu na vlastním území je značně determinován 

rozlohou státu. Rozmanitější podmínky, a proto i větší turistický potenciální, má zpravidla stát 

o velké rozloze. Naopak malé státy mohou poskytnout zájemcům o aktivity cestovního ruchu 

jen omezené lokalizační faktory. Nastává situace, kdy zahraniční cestovní ruch se promítá do 

zahraničně obchodní bilance. Cestovní ruch obvykle zasahuje území státu nerovnoměrně, 
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soustřeďuje se jen do určitých míst a regionů. Vnitřní cestovní ruch představuje cestovní ruch 

rezidentů i nerezidentů, kteří mají zájem na území České republiky utratit své příjmy. Je 

syntézou tabulek příjezdového a domácího cestovního ruchu. Z finančního vyjádření tvoří 

příjmy z cestovního ruchu nerezidentů, výdaje rezidentů při cestách po vlasti a domácí výdaje 

na cesty rezidentů do zahraničí. Spotřeba cestovního ruchu se tak stává zdrojovým ukazatelem 

pro souhrnné posouzení objemu přímé návštěvníkovy spotřeby v České republice. Celková 

spotřeba vnitřního cestovního ruchu v České republice dosáhla v roce 2006 hodnoty 217 mld. 

Kč. Cestovní ruch se tak podílel na tvorbě hrubé přidané hodnoty české ekonomiky 2,9 %, 

podíl na HDP dosáhl 3,0 %, jak uvádí internetový server: 

(http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/podil_cestovniho_ruchu_na_ceske_ekonomice). 

 

Koeficient poměru celkového přínosu z turismu (tj. příjem přímý + příjem nepřímý) k 

přímému příjmu je důleţitým ukazatelem, který zobrazuje, jak přispívá cestovní ruch k tvorbě 

HDP dané země. Vliv cestovního ruchu na ekonomiku můţe mít jak přímý, tak nepřímý vliv. 

Přímé dopady plynou z konkrétních výdajů turistů v dané destinaci. Nepřímé dopady se 

projevují následným působením cestovního ruchu na řadu dalších odvětví, jako jsou doprava, 

stavebnictví, kultura, telekomunikace, bankovnictví, sport aj. Často se tento vliv vyjadřuje 

pomocí jednotlivých multiplikátorů, které ve své literatuře zohledňuje MALÁ (9).  

 

Nejde však pouze o pozitivní dopady na hospodářství dané země, ale i o další přínosy 

v podobě zachování původních tradic, kultur či ochrany ţivotního prostředí. Z toho vyplývá i 

značný význam cestovního ruchu pro rozvoj regionů. Regionální rozměr je pak současně i 

stabilizujícím činitelem nejen ve vztahu k místnímu obyvatelstvu, ale i ve vztahu k sociálně 

kulturnímu zázemí, které cestovní ruch zprostředkovává pro další turisty a návštěvníky. 

 

U současného cestovního ruchu je oceňováno především široké spektrum faktorů, 

jimiţ působí na ekonomický růst daných oblastí, jeţ účelně vyuţívá různé přírodní krásy i 

zajímavosti, historických a kulturních památek, obchodních, sportovních či náboţenských 

akcí a událostí. Přičemţ dochází k rozšiřování rozhledu, ale i fyzické a psychické regeneraci 

účastníků cestovního ruchu. Cestovní ruch je také významnou podnikatelskou oblastí 

s širokým spektrem hospodářských aktivit, která vytváří rozsáhlý prostor pro podnikání. 

V rámci cestovního ruchu se na trhu mohou uplatňovat nejen velké firmy, ale i střední a malé 

podniky. I kdyţ postupující globalizace zasáhla cestovní ruch, je tato podnikatelská oblast 

stále doménou malého a středního podnikání. I přes fakt, ţe mají velmi omezené finanční, 
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vědomostní a lidské zdroje. Je to zapříčiněno tím, ţe v cestovním ruchu existuje vysoká 

otevřenost podnikatelského systému. Existuje zde těsná závislost na podmínkách vnějšího 

prostředí, která posléze ovlivňuje strukturu, formy a rozvoj firmy. Cestovní ruch poskytuje 

značné moţnosti zaměstnanosti obyvatelstva, mnoho lidí tento druh podnikání povaţuje za 

něco, k čemu jen tak náhodně dochází a nespatřují zde významnou obchodní příleţitost. 

Tomuto tvrzení napomáhá cestovní ruch svými zvláštnostmi, neboť turistika má nehmotný 

charakter – nemůţeme si ji ohmatat, ani vyzkoušet neţ ji koupíme. Turistika je také pomíjivá, 

nemůţeme ji skladovat, neustále se mění. Je subjektivní, účastníci jsou součástí vlastního 

turistického záţitku všech ostatních účastníků.  

 

3. 2. TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Nejčastější členění cestovního ruchu je odvozeno z konkrétní podoby, v jaké se 

projevuje z pohledu poptávky či nabídky. Například MALÁ (9) v rámci typologie cestovního 

ruchu rozlišuje typy cestovního ruchu jako vyjádření jeho jevové formy, které umoţňují lépe 

charakterizovat účastníka cestovního trhu z hlediska: 

 

● převaţující motivace účasti na cestovním ruchu, 

● místa realizace, 

● vztahu k platební bilanci státu, 

● délka pobytu, 

● způsobu zabezpečení cesty a pobytu, 

● počtu účastníků, 

● způsobu financování, 

● věku účastníků, 

● převaţujícího prostředí pobytu atd. 

 

Samotná definice forem a druhů cestovního ruchu není stále ještě ustálena, mnoho 

autorů se ve výkladu jejich obsahu liší a velmi často dochází k jejich vzájemnému prolínání. 

Specifikace cestovního ruchu na úrovni všeobecnosti nemusí být vyhovující, jelikoţ 

v kaţdodenní praxi se projevuje v různých druzích či formách. A ty se stále vyvíjejí a 

obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a technicko-technologických 

moţnostech nabídky. Jak uvádí zdroj HESKOVÁ (3) o formách cestovního ruchu hovoříme 
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tehdy, kdyţ za základ posuzování cestovního ruchu vezmeme motivaci jejich účastníků, tj. 

účel, pro který cestují a pobývají přechodně na cizím místě. O druzích cestovního ruchu 

mluvíme, kdyţ jako základ posuzování cestovního ruchu vezmeme různé příčiny, které ho 

ovlivňují a důsledky, které přináší. 

 

3.2.1. FORMY CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Obecně je studium forem cestovního ruchu důleţitým podkladem při geografických 

výzkumech cestovního ruchu, protoţe charakter převládajících aktivit ovlivňuje vývoj 

vzájemných vazeb mezi cestovním ruchem a krajinou jak uvádí MARIOT (10). Členění na 

formy cestovního ruchu slouţí především pracovní, obchodní nebo propagační praxi. Při 

rozlišování těchto forem se vţdy zdůrazní určitý prvek, jako např. věk, způsob dopravy nebo 

motiv účasti návštěvníka. Mezi primární motivy realizace cestovního ruchu, ze kterých se 

vyčleňují formy cestovního ruchu, patří motivy rekreační, kulturní, společenské, ekonomické, 

sportovní a specifické jak je zmiňuje MALÁ (9). Mezi nejrozšířenější a nejstarší formu 

cestovního ruchu patří rekreační cestovní ruch, jenţ bývá spojován s fyzickou a psychickou 

regenerací. Další formou, o níţ je důleţité se zmínit, je kulturní cestovní ruch, jehoţ hlavním 

motivem je poznávání a získávání znalostí o navštěvované destinaci.  

 

3.2.2. DRUHY CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Druhové členění, jinak označované jako členění na základě vnějších podmínek, 

zohledňuje především jevový průběh cestovního ruchu a způsob jeho realizace v závislosti na 

geografických, ekonomických, společenských a jiných faktorech, o nichţ se zmiňuje 

VYSTOUPIL (15). Jedná se o cestovní ruch dle původu účastníků – domácí a zahraniční 

cestovní ruch, cestovní ruch dle věku účastníků – mládeţnický, seniorský, cestovní ruch dle 

počtu účastníků – individuální, kolektivní, masový, cestovní ruch dle délky trvání – 

krátkodobý, dlouhodobý, cestovní ruch dle převahy místa pobytu – městský, venkovský, 

cestovní ruch dle způsobu ubytování – hotelový, parahotelový, cestovní ruch dle ročního 

období – letní, zimní, v hlavní sezóně, mimosezónní, cestovní ruch dle vlivu na platební 

bilanci – aktivní, pasivní, cestovní ruch dle způsobu cestování (organizace) – organizovaný, 

neorganizovaný, cestovní ruch dle způsobu financování – komerční, sociální.  
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S přibývajícím volným časem, růstem znalostí lidí, ale i sílící globalizací, se postupně 

mění i poţadavky účastníků cestovního ruchu. Důleţitým aspektem cestování je stále kontakt 

s lidmi, ale nově je i poznávací charakter obohacen o nenásilný vzdělávací program a zábavu. 

Jde především o tzv. aktivní turistiku, o kterou je v posledních letech nebývalý zájem. 

Cestovní ruch se rozvinul do celé řady podob, jak uvádí příkladem ULRYCH (14). Jedná se 

především o vývojové směry jako jsou dámské jízdy, dobrovolnické prázdniny, expedice, 

charitativní turistika, cesty naplněné aktivitou, dobrodruţné prázdniny rodin, lehce 

dobrodruţné cesty, lodní speciální expedice, cesty ke kořenům, wellness, spojení lázeňské 

péče s gurmánskými záţitky, zájem o technické památky a technické provozy, adrenalinové 

aktivity a v neposlední řadě kosmická turistika. Aby mohlo být vytvořeno moderní pojetí 

cestovního ruchu, musely být vytvořeny základní předpoklady cestovního ruchu, kam podle 

GAVORECKÉHO (2) a PANASIUKA (12) patří podmínky jako svoboda pohybu, existence 

potenciálu cestovního ruchu, existence volného času a uspokojení základních ţivotních 

potřeb. 

 

3. 3. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO VZNIK A ROZVOJ 

CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Pro vznik a rozvoj cestovního ruchu jsou bezpochybně nezbytné určité základní 

předpoklady a podmínky, které také uvádí ve své odborné literatuře HRALA (4). Jako první 

mezi ně patří přírodní předpoklady, jeţ tvoří základnu pro případnou rajonizaci a vytváří 

potencionální moţnosti pro realizaci konkrétních forem cestovního ruchu. Originalita, 

mnoţství, kvalita a komplexnost mají velký význam pro cestovní ruch a přitaţlivost pro 

návštěvníka i jejich vyuţitelnost. Patří sem především reliéf a morfologické poměry krajiny, 

klimatické i hydrologické podmínky, nadmořská výška, fauna i flóra, čistota ovzduší a vod, 

zalesněnost, přírodní zvláštnosti či vizuální pestrost území. Druhou podmínkou jsou kulturně 

historické předpoklady, které dále tvoří podskupinu obohacenou o tyto sloţky, jako jsou 

architektonické památky, nehmotná lidová kultura, tradiční akce, význačná místa, temná 

turistika. Třetí pilíř tvoří materiálně technická základna, která se dělí na dvě odnoţe, a to na 

základní zařízení, kam patří především ubytovací a stravovací sluţby a dále odnoţ zabývající 

se doplňkovým zařízením, kde se řadí kulturní i sportovně rekreační zařízení, obchodní síť, 

infrastruktura, zprostředkovatelská zařízení a speciální zařízení. Čtvrtý pilíř tvoří ekonomické 

podmínky, pátým pilířem jsou sociální podmínky, šestým politické a hospodářské podmínky, 
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sedmým je neexistence válek a občanských nepokojů a posledním pilířem je zajištění provozu 

odbornými pracovníky, kde se kladou určité poţadavky, jako poţadavky na určitou odbornou 

kvalifikaci, jazykovou vybavenost, poţadavek na pohotovost pracovní síly, sezónnost sluţeb 

cestovního ruchu, existuje zde zvýšená náročnost na vedoucí pracovníky příslušných 

provozoven cestovního ruchu. 

 

3. 4. OBECNÉ FAKTORY ROZVOJE A ROZMÍSTĚNÍ CESTOVNÍHO 

RUCHU 

 

Faktory rozvoje a rozmístění cestovního ruchu dělíme z geografického a ekonomického 

hlediska na: 

● lokalizační faktory – přírodní podmínky, kulturně-historické podmínky, 

● selektivní faktory – demografické, urbanizační, ekonomické a politické faktory, 

● realizační faktory - materiálně-technická základna, dopravní předpoklady. 

 

3.4.1. LOKALIZAČNÍ FAKTORY 

 

Lokalizační faktory mohou nabývat přírodního či společenského charakteru a sehrávat 

tak hlavní roli při samotné realizaci cestovního ruchu. Tento charakter vytváří soubor 

podmínek, které jsou významným vnějším motivačním nástrojem a předurčují funkční vyuţití 

konkrétní oblasti na základě přírodních moţností, povaze a kvalitě společenských atraktivit a 

podmínek. V zásadě můţeme lokalizační faktory rozdělit na dvě skupiny – přírodní faktory, 

vzniklé bez vlivu či zásahu člověka a kulturně historické, na jejichţ vzniku má naopak člověk 

rozhodující podíl. V přírodním prostředí jde hlavně o potenciál ve sféře geomorfologické, 

klimatické, hydrologické a biologické. Kulturně-historický potenciál destinace je uměle 

rozdělen na sloţky, které zahrnují takové atraktivity cestovního ruchu, které se jeví určitému 

okruhu návštěvníků jako velmi přitaţlivý. Jednotlivé komponenty ovlivňují lokalizaci 

cestovního ruchu společně, výjimečně mohou působit i samostatně. Tu a tam bylo potřeba 

přírodě pomoci lidskými silami a naopak lidská díla zase vhodně dotváří podmínky přírodní. 

Ve vztahu k cestovnímu ruchu mají však lokalizační faktory svým způsobem význam aţ 

druhotný. Poskytují jen určité moţnosti, o jejichţ vyuţití rozhodují z hlediska cestovního 

ruchu selektivní a realizační podmínky, jak uvádí zdroj KIRÁĽOVÁ (7). 
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3.4.2. SELEKTIVNÍ PŘEDPOKLADY 

 

Selektivní předpoklady jsou často povaţovány za protiklad lokalizačních předpokladů. 

Selektivní faktory především stimulují vznik cestovního ruchu a ovlivňují kvalitativní a 

kvantitativní parametry účasti obyvatelstva. Demografická struktura obyvatelstva výrazně 

determinuje rekreační nároky i preference a stává se tak velmi důleţitým vstupním atributem 

například pro vypracování marketingových studií. Základním diferenciačním faktorem je 

urbanizace, která separuje městské obyvatelstvo od venkovského. Proto jsou zde nároky a 

názory na cestovní ruch odlišné. Neméně klíčové ekonomické vlivy pak ve výsledku 

prezentují celkovou úroveň poptávky, která je závislá jak na dosaţené ţivotní úrovni 

populace, tak na objemu fondu volného času, jak uvádí  KIRÁĽOVÁ (7). Rozhodnutí 

obyvatelstva k účasti na cestovním ruchu můţe významně ovlivnit také reklama, propagace, 

mezinárodní vztahy nebo vnitropolitická situace dané destinace. 

 

3.4.3. REALIZAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

Aby mohlo dojít k vlastnímu uskutečnění cestovního ruchu, musí fungovat 

předpoklady realizační, které přeměňují potenciál v podobě lokalizačních a selektivních 

faktorů v realitu. Například podle VYSTOUPILA (15) se tyto vztahy realizují prostřednictvím 

komunikačních předpokladů a materiálně-technickou základnou cestovního ruchu. Pod 

materiálně-technická zařízení můţeme zahrnout stravovací, ubytovací, sportovní, sportovně 

rekreační, zábavní zařízení a dopravní zařízení s výraznou rekreační funkcí. Kapacita a kvalita 

realizačních podmínek jsou omezující podmínkou pro plné vyuţití lokalizačních faktorů. 

Kvalita a hustota komunikačních sítí jsou pak základním předpokladem prostorové realizace a 

rozvoje cestovního ruchu. 

 

3. 5. GLOBALIZACE A CESTOVNÍ RUCH 

 

Jak uvádí zdroj JAKUBÍKOVÁ (5), globalizace zasáhla jedno z nejdůleţitějších 

odvětví světové ekonomiky, jehoţ příjmy v roce 2000 činily 476 miliard amerických dolarů, 

ve kterém je zaměstnáno více neţ 10 % aktivního obyvatelstva světa, a které bylo po staletí 

doménou malých a středních podniků. Tímto odvětvím je cestovní ruch. Cestovní ruch je 

mnohostranným odvětvím, které zahrnuje dopravu, ubytovací a stravovací sluţby, sluţby 
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cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské sluţby, informační systémy a další sluţby s 

cestovním ruchem spojené. Globalizace mění podstatu nejen mezinárodního, ale i domácího 

cestovního ruchu. Změny se týkají jak strany nabídky, tak strany poptávky.  

 

JAKUBÍKOVÁ (5) dále uvádí, ţe stále více regionů a zemí se snaţí čelit narůstajícím 

problémům spjatým s vývojem prostředí, zejména nepříznivým demografickým vývojem, 

růstem nezaměstnanosti a s nimi spojenými ekonomickými potíţemi. V rozvoji cestovního 

ruchu na svém území vidí obce, ale i celé regiony určité řešení svých problémů. Cestovní ruch 

se stále silněji prolíná s oblastmi politiky, hospodářství a společnosti. Vznikají nové destinace 

cestovního ruchu. Na tradiční destinace dopadá tlak, a tak čelí stále silnější konkurenci. 

Výhodu mají ty destinace, které jsou v něčem originální a jedinečné, tudíţ je jejich 

konkurenceschopnost vyšší. Turistické destinace se vlivem globalizačních tendencí mění. 

Silný tlak na racionalizaci a standardizaci ve všech odvětvích způsobuje, ţe některé destinace 

cestovního ruchu se svou infrastrukturou začínají podobat „jako vejce vejci“. Jen podle názvů, 

řeči místních obyvatel a jiných drobných symbolů turista pozná, kde se nachází. Globalizace 

ovlivňuje nejen cestování, stravování, kterým byla v těchto několika řádcích věnována 

pozornost, ale také politiku, kulturu, rodinu i všechny další sektory společnosti. V době, kdy 

se stala globalizace realitou, je nutné společně usilovat o to, aby spěla ku prospěchu lidí i 

celých národů. Globalizaci nelze uniknout, a proto je nezbytné ji „polidštit“, budovat 

globalizaci s politickým, ekonomickým a mravním charakterem. Globalizace má své světlé i 

stinné stránky, je hrozbou i nadějí. 

 

3. 6. CESTOVNÍ RUCH A JEHO VLIV NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Mezi cestovním ruchem a ţivotním prostředím existuje velmi silná vazba. Z 

globálního hlediska má cestovní ruch na prostředí silný vliv. Cestovní ruch se podílí na 

vyuţívání zdrojů, následně produkuje znečištění a odpad, tím zvyšuje dopravu se všemi jejími 

negativními dopady, které se podepisují i na ekonomice. Je důleţité věnovat pozornost na 

hory, řeky, lesy s jejich biologickou diverzitou, jenţ tvoří základní prostředek, který 

umoţňuje existenci turistického průmyslu. Jejich poškození by mohlo cestovní ruch ohrozit. 

Z jiného pohledu můţe cestovní ruch za určitých podmínek významně přispět k ochraně 

ţivotního prostředí. Následující fakta poukazují na fakt, ţe vliv cestovního ruchu na ţivotní 

prostředí není zanedbatelný. Jak uvádí pramen MOUREK (11) v evropském regionu se příjmy 
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z cestovního ruchu zvýšily v období 1989 - 1998 téměř dvojnásobně a cestovní ruch se stal 

třetí nejvyšší příjmovou poloţkou. Celkový podíl cestovního ruchu na tvorbě celosvětového 

HDP se odhaduje na 10,7%. V celosvětovém měřítku tvoří cestovní ruch 8 % světového 

exportu a 34 % světového exportu sluţeb. V roce 1998 cestovalo do zahraničí 625,2 milionů 

lidí, v roce 2020 to uţ má být 1 miliarda 600 milionů osob (tj. 2,5 krát více), v roce 1998 

činily příjmy z CR 444,7 miliard USD a v roce 2020 to má být uţ 2 biliony USD (tj. 4,5 krát 

více). 

 

Oproti jiţ zmíněným příznivým vlivům cestovního ruchu na ţivotní prostředí stojí i 

nepříznivé vlivy turismu na prostředí, které jsou způsobeny tlakem na přírodní zdroje, 

poškozováním přírodního prostředí, které způsobuje zhoršení ţivotních podmínek pro faunu a 

floru, produkcí znečištění a odpadů a neţádoucími sociálními a kulturními dopady. Jako 

přírodní zdroje, jeţ jsou turismem ohroţeny, jsou myšleny vodní zdroje, půda a krajina, 

klima, atmosféra, lokální zdroje, jak uvádí zdroj MOUREK (11). 

 

3. 7. MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU 

  

Jelikoţ je trh cestovního ruchu poměrně nestabilní, je nutné, aby jednotlivé subjekty 

poznaly jak potřeby a poţadavky návštěvníků destinace, tak i své vlastní moţnosti, příleţitosti 

a hrozby, které se mohou na trhu vyskytnout. Poptávka po neustále nových a atraktivnějších 

destinacích vytváří značný tlak na zdokonalování a rozšiřování jednotlivých produktů. Proto 

je nezbytně důleţité průběţně analyzovat vnitřní prostředí i vnější okolí destinace tak, aby byl 

danému subjektu zajištěn přísun informací o chování návštěvníků, podmínkách trhu, 

konkurenci, trendech v sociální i kulturní oblasti, apod. Marketing cestovního ruchu bývá 

aplikován v různých sektorech turistického průmyslu. Jeho předmětem mohou být ubytovací a 

stravovací zařízení či sluţby, cestovní kanceláře, turistické atraktivity, ale taktéţ celé 

destinace. Takový marketing potom někdy označujeme jako destinační. Výkladový slovník 

cestovního ruchu PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (13) popisují destinaci cestovního ruchu v 

uţším smyslu jako cílovou oblast v daném regionu, pro kterou je typická významná nabídka 

atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a v širším smyslu země, regiony, lidská sídla a 

další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit cestovního ruchu, rozvinutými 

sluţbami a další infrastrukturou cestovního ruchu, jejichţ výsledkem je velká dlouhodobá 

koncentrace návštěvníků. Podle WTO představuje destinace „místo s atraktivitami a s nimi 
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spojenými zařízeními a službami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo 

skupina vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh“. 

 

Destinace existují na různých geografických úrovních. Na národní úrovni tvoří 

destinaci nejmenší územní jednotka, například reprezentovaná střediskem, která je schopna 

přitáhnout návštěvníka a plně uspokojit jeho potřeby. Středisko můţe být přirozenou 

destinací, můţe být destinací sezónního charakteru, nebo se můţe jednat o destinaci tvořenou 

souborem středisek. Destinace, ať uţ v národním, regionálním nebo obecním pojetí, se stává 

produktem, který je prezentován marketingovým mixem, značkou a umístěním na trhu. Na 

marketing cestovního ruchu se aplikuje marketingem sluţeb a i ten má svá specifika 

vycházející z vlastností sluţeb jako je nehmotnost, nedělitelnost, proměnlivost/různorodost a 

pomíjivost. A tyto vlastnosti sluţeb výrazně ovlivňují nástroje marketingu.  

 

Marketing cestovního ruchu se od jeho klasické podoby odlišuje převáţně počtem 

prvků v marketingovém mixu. Klasický marketingový mix se skládá ze čtyř prvků: produkt, 

propagace, cena, místo nebo-li distribuce, kdeţto marketingový mix zaměřený na cestovního 

ruchu je obohacen o prvky jakými jsou lidé a kooperace nebo-li spolupráce. Marketingová 

strategie začíná vţdy analýzou marketingové situace, která se snaţí destinaci zkoumat z co 

nejobjektivnějšího pohledu. Existuje řada metod a analýz, které lze vyuţít, jako SWOT 

analýza, matice BCG, analýza umisťování a ţivotního cyklu destinace, benchmarking atd. Ve 

své práci uplatním metodu SWOT analýzy. SWOT analýza je prvkem strategie, která je velmi 

vhodným nástrojem k seřazení a setřídění výsledků dosavadních analýz prostředí. Jejím 

principem je, pokud je to moţné, vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých 

stránek destinace či příleţitostí rozvoje a hrozeb. Trţní segmentace můţe být provedena na 

základě více kritérií, například kombinací segmentace geografické a demografické. Za profil 

typického návštěvníka lze určit tyto hlavní cílové skupiny návštěvníků: 

 

●  Zahraniční návštěvník  

●  Domácí návštěvník  

●  Mladý cestovatel  

●  Rodina s dětmi  

●  Senior 

●  Student  
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Pro analýzu segmentu návštěvníků města Uherské Hradiště poslouţí informace, které 

poskytlo turistické informační centrum města Uherské Hradiště. Přesná čísla jsou uvedena a 

zanesena do grafů v kapitole výsledky průzkumu a šetření. 

 

4. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ÚZEMNÍHO CELKU 

MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 
4. 1. GEOGRAFICKÁ POLOHA 

 

Město Uherské Hradiště leţí na levém břehu řeky Moravy v Dolnomoravském úvalu. 

Východní okraj regionu tvoří CHKO Bílé Karpaty s původními lesními porosty, která byla 

vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. Směrem na západ se nadmořská výška postupně 

sniţuje do údolí řek Olšavy a Moravy táhnoucích se aţ ke svahům pohoří Chřiby, a proto je 

město právem povaţováno za jedno z hlavních center Slovácka. 

 

Obr. č: 4.1. Oblast         Obr. č: 4.2. Region Slovácka 

     

Zdroj: http://www.slovacko.cz/    

 

 

4. 2. ADMINISTRATIVNÍ VYMEZENÍ OBLASTI 

 

Osídlení v  republikové koncepci lze rozčlenit podle 5 – 6 kategorických center: 

metropolitní (Praha, Brno, Ostrava), nadregionální (krajská centra), regionální (jádra dalších 

významných regionů), významná mikroregionální a ostatní mikroregionální. Uherské 

Hradiště ve Zlínském kraji zastává pozici regionálního centra, dále jsou to pak dvojice měst 

Valašské Meziříčí – Vsetín. Regionální centra doplňují síť center neregionálních a ve 
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struktuře osídlení mají zásadní a ovlivňující význam. Faktor polohy nabývá z hlediska rozvoje 

města stále většího významu, poněvadţ vzrůstá intenzita regionálních vztahů jak na okresní, 

tak na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Existence městského regionu, který je 

tvořen souměstím tří samostatných samosprávných celků, jako jsou  – Uherské Hradiště, Staré 

Město a Kunovice – je neobvyklá, je však ovlivněna osidlováním v historii. Uherské Hradiště 

je přirozeným centrem městského regionu, ale také především administrativním, obchodním 

a kulturním centrem na úrovni městského regionu. Rezidenční, výrobní a rekreační funkce 

jsou uţ rozloţeny poměrně rovnoměrněji.  Lze tedy konstatovat, ţe dezintegrace 

samosprávných městských celků Staré Město a Kunovice nijak neovlivňují dominantní 

postavení města Uherského Hradiště v rámci aglomerace ani okresu.  

 

Město Uherské Hradiště je členěno do šesti čtvrtí, které nesou název městská čtvrť 

centrum, Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady, Vésky, kde k 31. 12. 2007 ţilo 25 865 

obyvatel. Území mikroregionu Uherskohradišťsko, které hraničí se Slovenskem, na celkové 

rozloze 992 km² čítá přibliţně 145 000 obyvatel. Jedná se otyto obce: 

 

Babice, Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice u Blatnice, Boršice u Buchlovic, Břestek, 

Březolupy, Březová u Uh. Brodu, Buchlovice, Bystřice pod Lopeníkem, Částkov, Dolní 

Němčí, Drslavice, Hluk, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hradčovice, Huštěnovice, Jalubí, 

Jankovice, Kněţpole, Komňa, Korytná, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, 

Kunovice, Lopeník, Medlovice,  Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Nezdenice, 

Nivnice, Ořechov, Ostroţská Lhota, Ostroţská Nová Ves, Osvětimany, Pašovice, Podolí, 

Polešovice, Prakšice, Rudice, Slavkov, Staré Hutě, Staré Město u UH, Starý Hrozenkov, 

Strání, Stupava, Suchá Loz, Sušice, Šumice, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské 

Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Vápenice, Váţany, Velehrad, Veletiny, Vlčková, 

Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Zlámanec, Zlechov, Ţítková. 
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Obr. č: 4.3. Mapa regionů        Obr. č: 4.4. Mapa okresů 

 

Zdroj: http://www.zlinskykraj.net/cleneni.php 

 

Tabulka č: 4. 1. Členění zkoumané lokality 

Turistický marketingový region Jiţní Morava 

Turistický region Slovácko 

Přirozená turistická oblast Uherskohradišťsko 

Zkoumaná  lokalita Uherské Hradiště 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4. 3. PŘÍRODNÍ PŘEDPOKLADY  

 

Okolí Uherského Hradiště je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními 

zvláštnostmi, řekou Moravou s rozsáhlými luţními lesy s původní flórou a faunou. Nedaleko 

se nachází dvě podmanivá pohoří, CHKO Chřiby a Bílé Karpaty. Ačkoliv se na katastrálním 

území města Uherské Hradiště nenachází ţádná přírodní rezervace, jeho historickým 

majetkem však je lokalita luţního lesa, Kněţpolský les, s řadou chráněných rostlin i 

ţivočichů. V městských parcích je zeleň s řadou chráněných stromů, v okrajových částech 

města rostou původní druhy ovocných dřevin – oskeruše, trnky, jabloně.  

 

4. 4.  KULTURNĚ - HISTORICKÉ PŘEDPOKLADY 

Historické jádro města bylo v roce 1990 prohlášeno městskou památkovou zónou. 

Turistický okruh městskou památkovou zónou s řadou historických památek, jako 

komplex jezuitských budov, tvořených jezuitskými kolejemi, kostelem sv. Františka 
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Xaverského a budovou někdejšího gymnázia – Redutou, renesanční dům hotel Fojta a barokní 

lékárna U zlaté koruny, Stará radnice, Morový sloup, kaple sv. Alţběty s nedalekým objektem 

někdejšího františkánského kláštera, kaple sv. Šebestiána, kašna na Masarykově náměstí. 

Slovácké muzeum kde se návštěvník můţe seznámit prostřednictvím stálé národopisné 

expozice SLOVÁCKO se způsobem ţivota a prací lidu na Slovácku. 

Galerie Slováckého muzea s expozicí umění jihovýchodní Moravy, pravidelnými výstavami 

českých i zahraničních umělců. Instituce sídlí v barokním objektu z 18. století, který jí dodává 

na váţnosti a činí z ní důstojný stánek výtvarného umění. 

Lidová architektura, folklór a vinařství - měšťanské vinné sklepy v Uherském Hradišti – 

Mařaticích, vytvářející souvislou ulici. Nejstarší z nich pocházejí z poloviny 18. století a 

nejznámější vinný sklep U Lisu, tzv. Červený sklep je dnes vyuţíván jako vinárna. Řada 

unikátních sklepů je dnes připravena k návštěvě turistů. 

Národní kulturní památka v Sadech - doloţena je přítomnost církevního komplexu se 

čtyřmi zděnými stavbami a komplexem dalších 15 srubových staveb. S největší 

pravděpodobností jde o kapitulní chrám a sídlo arcibiskupa Metoděje. 

Baťův kanál - vybudovaný ve 30. letech 20. století Tomášem Baťou, který chtěl spojit 

lignitové doly na Hodonínsku a Zlínskou aglomeraci levnou vodní cestou, byl zrekonstruován 

na většině své délky s moţností vodní turistiky. Historická vodní cesta po řece Moravě, která 

má třináct funkčních komor, je splavná od Otrokovic aţ ke Stráţnici. V současné době je 

splavněno a propojeno 43 km původní trasy Baťova kanálu. Kanál se dnes vyuţívá výhradně 

pro rekreační a sportovní účely a poskytuje atraktivní a netradiční moţnost poznání Slovácka 

včetně města Uherského Hradiště. Lze vyuţít skupinové rekreační plavby kanálem, nebo si 

vypůjčit loď a zvolit vlastní program. Baťův kanál lze rozdělit na několik úseků: Otrokovice – 

Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou – Vnorovy – Stráţnice – Petrov – Rohatec. 

Zdroj:www.mesto-

uh.cz/cms/urad/odbory/odb_architekt_uzem_rozvoje/oddeleni_strateg/profil_mesta/cestovni_

ruch 

 

Další významné městské památky: 

 

Hotel Slunce, někdejší justiční palác (s neblaze proslulou věznicí), Matyášova brána, 

Měšťanská beseda, Ţidovská synagoga - dnes Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 

Mařatické sklepy a vinohrady, Galerie Slováckého muzea, Slovácké muzeum, Nová radnice 

na Masarykově náměstí, Gymnázium v Uherském Hradišti, Kostel Zvěstování Panny Marie, 
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Morový sloup, kašny na Masarykově a Mariánském náměstí, Lékárna U Zlaté koruny, 

Františkánský kostel, Kaple sv. Aneţky a Kaple sv. Šebestiána, Stará radnice. 

 

Okolí: 

Velehrad – jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. 

Hrad Buchlov – středověký hrad, který stojí na jednom z nejvyšších vrcholků Chřibů. Zámek 

v Buchlovicích ve stylu baroka. Okolí zámku zkrášluje rozsáhlý anglický park. 

Cimburk – jedna z nejpůsobivějších hradních zřícenin na Moravě. 

Památník Velké Moravy, Staré Město – dokumentuje dějiny Velkomoravské říše.   

Letecké muzeum v Kunovicích s exponáty dopravních, sportovních a vojenských letounů. 

Zdroj: http://www.mesto-uh.cz/cms/obecne/vseobecne/pamatky_mesta 

 

4. 5. TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Město Uherské Hradiště se svojí městskou památkovou zónou je jedním z nástupních 

center turistického regionu Slovácka. V rámci svých kapacit rozvíjí ubytovací sluţby 

středního standardu, stravovací sluţby, krytá sportoviště a bazény, jejichţ působnost mnohdy 

zahrnuje celé Uherskohradišťsko. Uherské Hradiště je na začátku 21. století moderním 

městem s poměrně kvalitní infrastrukturou a dobře hodnoceným zázemím pro své obyvatele a 

také pro návštěvníky. 

 

4.5.1 UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Ubytovací kapacity v Uherském Hradišti poskytují hotely převáţně střední a niţší 

kategorie, penziony a ubytovny. Výjimku představuje nově otevřený čtyřhvězdičkový Hotel 

Slunce na Masarykově náměstí. Stravovací sluţby, zastoupené mnoţstvím stylových 

restaurací a vináren, jsou poskytovány na střední úrovni. Obecně lze konstatovat, ţe nabídka 

stávajících kapacit ne vţdy vyhovuje parametrům poptávky. V Uherském Hradišti lze vyuţít – 

10 hotelů, 8 penzionů, 8 ubytoven a 4 ubytovny v soukromí. 

Zdroj:http://www.uherske-hradiste.cz/search/ubytovani/ 

 

4.5.2 GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Rozhodujícím faktorem pro cestu můţe být i stravování, resp. gastronomický záţitek. 

Proto je vysoká úroveň stravovacích sluţeb předpokladem a zárukou spokojenosti hosta. 
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Jednou z nejdůleţitějších příjmových sloţek z pohledu finanční udrţitelnosti v oblasti 

cestovního ruchu je právě stravování 

 

Uherskohradišťsko má velmi vyhraněnou regionální kuchyni, je vinařským a pivním 

regionem. Proto se kaţdoročně v Uherském Hradišti na Slováckých slavnostech vína koná 

tradiční kampaň Chutě a vůně slovácké kuchyně, odkud si návštěvníci mohou odnést 

i slovácké recepty a přímo pocítit tradiční chutě a vůně. Hlavním měřítkem kvality 

stravovacích sluţeb i nadále zůstává všeobecná úroveň nabídky stravování a kvalita obsluhy. 

V Uherském Hradišti existuje celá řada stravovacích kapacit, které fungují prakticky 

celoročně. Výběr stravovacích sluţeb je rozmanitý. Například – 28 restaurací, 20 barů, 20 

vináren a vinných sklípků, 17 pivnic, 6 kaváren a čajoven a 5 cukráren. 

Zdroj: http://www.uherske-hradiste.cz/search/stravovani/ 

 

4.5.3. DOPRAVNÍ INFASTRUKTURA 

Silniční a ţelezniční doprava  

Uherským Hradištěm prochází významné silniční a ţelezniční trasy a koridory. Město leţí na 

křiţovatce silnic I. třídy: 

 I/55 spojující Olomouc – Přerov – Otrokovice - Uherské Hradiště - Hodonín a 

Břeclav, kde se napojuje na dálnici D2 Bratislava – Brno, 

 I/50, která je pokračováním dálnice D1 z Prahy a Brna přes Uherské Hradiště a 

Uherský Brod do Trenčína, kde se napojuje na slovenskou dálnici Bratislava – Ţilina. 

Komunikace je zařazena do sítě evropských silnic s mezinárodním provozem 

kategorie E. 

Uherskohradišťskou aglomerací rovněţ křiţují mezinárodní ţelezniční tratě: 

 č. 330 Přerov – Otrokovice – Staré Město/Uh. Hradiště – Hodonín – Břeclav. Tato trať 

je součástí tzv. II. ţelezničního koridoru Českých drah, který umoţňuje jízdu 

vysokorychlostních vlakových souprav, 

 č. 340 Brno – Veselí nad Moravou – Kunovice – Uherský Brod – Brumov – Bylnice, 

odkud pokračuje do Slovenské republiky (Trenčanská Teplá). 

 

Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava zajišťuje dopravní obsluhu celého městského regionu. 

Určité výhrady je moţno mít k četnosti spojů, kvalitě vybavení zastávek. Náklady na přepravu 

jedné osoby jedoucí vlastním osobním automobilem jsou jistě niţší a časová výhodnost 
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automobilu je nesporná. Na druhou stranu lze díky MHD projet okruh z Uh. Hradiště, přes 

Sady, Vésky, Míkovice a Kunovice zpět do Uh. Hradiště za 8,-Kč. Náklady vynaloţené na 

rozvoj hromadné dopravy se vţdy několikanásobně vracejí, a to především v podobě 

nepřímých úspor na kvalitě ţivotního prostředí a investicích do rozšiřování dopravní 

infrastruktury. Autobusovou dopravu zajišťuje pravidelnými linkami společnost ČSAD 

Uherské Hradiště. 

 

Cyklistická doprava 

Cyklisté vyuţívají především integrovanou stezku podél silnice I/50 a silnice III. třídy, 

místní a účelové komunikace. V aglomeraci jsou vedeny pouze cykloturistické trasy, a to 

dálkové, regionální, místní a doplňkové. Městem prochází nadregionální dálková cyklistická 

trasa č. 47 “Moravská”. Trasa je vedena z jihu od Kostelan a Ostroţské Nové Vsi k novému 

závodu Letu. Regionální cyklotrasa č. 5049 od vlakového nádraţí ve Starém Městě vede 

kolem koupaliště, Památníku Velké Moravy, u radnice ve Starém Městě přechází přes řeku 

Moravu aţ do centra města. Od roku 2007 je v provozu cyklostezka spojující části Mařatice - 

Jarošov. 

 

V současné době je ovšem další rozvoj cykloturistiky omezován nedostatečnou 

infrastrukturou, zejména nevyhovujícím propojením sítě městských a příměstských 

rekreačních cyklistických stezek a pro cyklisty několika nevyhovujícími místy přímo v 

Uherském Hradišti a sousedních městech. Např. nově vybudovaná cyklostezka spojující 

Ostroţskou Novou Ves s Kunovicemi postrádá pokračování směrem do Uherského Hradiště. 

Nutno však podotknout, ţe do budoucna je naplánováno budování nových cyklostezek a 

rekonstrukce stávajících tras. 

Zdroj:http://www.mesto-

uh.cz/cms/urad/odbory/odb_architekt_uzem_rozvoje/oddeleni_strateg/profil_mesta/cestovni_

ruch 

 

4.5.4. KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 

Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu, 

proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a 

řadou lidových tradic. 
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KLUB KULTURY 

Významné konkrétní akce, které instituce zajišťuje: 

A. Nadregionální a mezinárodní akce 

• Slovácké slavnosti vína a den otevřených památek 

• Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik 

• Mezinárodní ekologický festival TSTTT 

• Mezinárodní malířské sympozium Hradišťský plenér 

B. Akce opakující se periodicky 

• Novoroční koncert  

• Reprezentační ples města Uherské Hradiště 

• Ples přátel kultury 

• Setkání – Stretnutie  

• Velikonoční jarmark na Masarykově náměstí 

• Svatojánský jarmark na Mariánském náměstí  

• Mikulášský rej se slavnostním rozsvícením vánočního stromu  

• Vánoční jarmark s kulturním programem na Masarykově náměstí 

• Hradišťské kulturní léto 

C. Nadregionální akce, na jejichţ realizaci se podílí Klub kultury, ale jsou 

konány mimo Uherské Hradiště 

• Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově  

• Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině 

• Oslava výročí zaloţení Československa 

• Silvestr na pomezí 

Významné akce, jejichţ část se koná v Uherském Hradišti 

• mezinárodní festival dětského folklóru Kunovské léto 

 

KNIHOVNA B. B. BUCHLOVANA 

Významné konkrétní akce, které instituce zajišťuje: 

• Noc s Andersenem  

• Hradišťské sluníčko 

• Týden knihoven 

• Setkání broučků 

• Akce k 750. výročí zaloţení města Uherské Hradiště 
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MĚSTSKÁ KINA 

Významné konkrétní akce, které instituce zajišťuje: 

• Projekt 100  

• Dny Evropského filmu 

• Český lev a Oscar  

• Seminář archivního filmu 

• Letní filmová škola 

• Divadelní jarmark 

• Dny Visegradské kultury  

• Seminář britského filmu 

 

SLOVÁCKÉ DIVADLO 

Toto divadlo je proslulé po celé České republice díky řadě zajímavých, mnohdy netradičně 

pojatých her, které jsou nezřídka ověnčeny prestiţními divadelními cenami (cena Alfréda 

Radocka). Soubor pravidelně vyjíţdí i mimo hranice města, nezvyklou akcí, u jejíhoţ zrodu 

stál právě uherskohradišťský soubor, je Buchlovské divadelní léto. Při této příleţitosti soubor 

po několik letních večerů v roce hraje pod širým nebem na nádvoří od Uh. Hradiště 

nedalekého hradu Buchlova. 

 

4.5.5. INFORMAČNÍ SLUŢBY 

Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu – Region Slovácko, představuje v současnosti 

hlavní subjekt, který systematicky koordinuje aktivity v oblasti turistiky a cestovního ruchu na 

území Slovácka. Jeho prostřednictvím se Uherské Hradiště společně s ostatními městy a 

obcemi pravidelně prezentuje jako součást turistického regionu Slovácko i jako samostatná 

destinace na řadě veletrhů a výstav cestovního ruchu, např. Regiontour Brno, Slovakiatour 

Bratislava, Holiday World Praha, Infotour Hradec Králové, MADI Praha, v zahraničí ITF 

Berlín či veletrhy v Itálii a Rakousku. Jak uvádí zdroj: www.mesto-

uh.cz/cms/urad/odbory/odb_architekt_uzem_rozvoje/oddeleni_strateg/profil_mesta/cestovni_

ruch 

 

Zřizovatelem Městského informačního centrum Uherské Hradiště je sdruţení pro 

rozvoj cestovního ruchu Regionem Slovácko, a to na základě příkazní smlouvy s městem 

Uherské Hradiště. Od roku 2001 je řádným členem Asociace turistických informačních center 

ATIC. Po splnění všech podmínek je MIC Uherské Hradiště zařazeno do nejvyšší kategorie A 
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– republikové informační centrum. Jeho aktivity výrazně napomáhají vytvářet image města 

Uherské Hradiště jako atraktivního turistického místa. 

 

Městské informační centrum je dnes nejdůleţitějším článkem praktické propagace 

města a okolního regionu. Jeho úkolem je zcela bezplatné poskytování všech důleţitých 

informací a navazování lidsky přívětivého kontaktu s návštěvníky. Cílem je, aby byl 

návštěvník při pobytu spokojen, aby trvání jeho pobytu bylo co nejdelší a pro region 

ekonomicky přínosné a aby se do něj i opakovaně vracel. Současně MIC získává přímou 

zpětnou vazbu v podobě přehledu o potřebách turistů a návštěvníků místa působnosti MIC, 

oblasti, regionu, popř. i státu.  

 

Počet návštěvníků v MIC Uherském Hradišti počítá počítadlo, které zaznamenává 

kaţdý průchod návštěvníků. Rekord v denní návštěvnosti drţí datum 21. 7. 2007 - druhý den 

Letní filmové školy, kdy se v "íčku" otočilo 1032. 

 

Tabulka č: 4. 2. Průměrná návštěvnost města turisty 

Průměrně za den 390 návštěvníků 

Průměrně za měsíc 5000 návštěvníků 

Průměrně za rok 60000 návštěvníků 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V sezóně, která obvykle probíhá od června do srpna (87 dní), se pohybovalo v roce 

2009 v Uherském Hradišti 26679 turistů.  

 

Další zajímavosti: 

●  Webové stránky MIC za rok 2009 navštívilo 84 331 lidí. 

●   Letní filmovou školu navštívilo (během 10 dní) v roce 2009 více neţ 5000 turistů.  

●   Slovácké zářijové Slavnosti vína 2009 navštívilo během dvou dnů 2460 osob, coţ je více 

neţ v předešlém roce. 

Zdroj: MIC Uherské Hradiště 
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5. VÝSLEDKY PRŮZKUMU A ŠETŘENÍ 

 

5. 1. ROZPOČET MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 

ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Tabulka č.: 5.1. Kulturní zařízení zřizovaná městem 

 

Kulturní zařízení 

zřizovaná 

městem 

2006 2007 2008 

Počet Provozní 

náklady v 

(kč) 

Počet Provozní 

náklady 

V (kč) 

Počet Provozní 

náklady 

V (kč) 

MKZ Mařatice 1 290770 1 253769 1 317724 

MKZ Míkovice 1 264562 1 469802 1 416515 

MKZ Vésky 1 240696 1 165000 1 382262 

MKZ Jarošov* 1 169216 1 108810 1 124730 

MKZ Sady 1 493160 1 494731 1 834223 

● MKZ Jarošov nemá ve správě vlastní objekt. Výše uvedené provozní náklady jsou bez mezd a 

odvodů 

● Mzdy a odvody činní za r. 2008 pro všechna MKZ 1.518.149,- 

 

 

Tabulka č: 5.2. Finanční rozpočet příspěvkových organizací 

 

       Finanční rozpočet 

příspěvkových organizací 

2008 

(V tis. Kč) 

 

Vlastní výnosy 

 

Náklady 

Dotace 

z rozpočtu 

města 

Ostatní 

příspěvky a 

dotace 

Knihovna BBB 2700,5 19806,1 834,7 13426,5 

Slovácké divadlo 10907,0 33785,6 2472,8 20553,0 

Městská kina 4287,0 9736,0 4175,0 920,0 

Klub kultury 10149,5 22275,2 11624,1 620,0 

 

 

Tabulka č: 5.3. Propagace 

Propagace 2006 2007 2008 

Náklady na propagační materiály města v (Kč) 630688 1055 500 866883 

Počet účastí na akcích cestovního ruchu 12 13 13 

- z toho veletrhy 10 10 11 

Zdroj: http://www.mesto-uh.cz/cms/urad/odbory/odb_kancelar_starosty/vyrocni_zpravy/vz-

2008/vz-za-rok-2008 
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5. 2. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

Cílem dotazníkového šetření „Hodnocení spokojenosti obyvatel Uherského Hradiště“ 

bylo zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města 

na jednotlivé tematické indikátory.  

 

Cílem průzkumu bylo především: 

 

●  Zhodnotit spokojenost obyvatel Uherského Hradiště s obecnými a specifickými 

                rysy fungování města Uherské Hradiště. 

●  Zjistit kvalitu a fungování sluţeb nacházejících se v místě. 

●  Stanovit názory obyvatel města na jeho směrování a rozvoj v blízké budoucnosti. 

●  Identifikovat problémové oblasti ţivota a preferenci investic do jednotlivých 

                oblastí ţivota z pohledu občanů. 

 

Metoda dotazování: 

 

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, který byl 

pouţit i v jiných městech ČR. Pro zachycení specifik a potřeby města Uherské Hradiště byla 

část dotazníku mírně modifikována. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného 

rozhovoru, kdy se tedy proškolený tazatel (vybráni z řad studentů místního gymnázia) ptá a 

respondent odpovídá. Respondenti byli vybíráni tak: 

 

● aby všichni obyvatelé města starší 18 let měli stejnou pravděpodobnost být dotazováni; 

● aby ve vzorku respondentů byly zastoupeny hlavní skupiny obyvatel a 

● aby vzorek zachycoval obyvatele různých čtvrtí města v poměru jako ve skutečnosti. 

 

5.2.1. DEMOGRAFICKÝ A GEOGRAFICKÝ PROFIL NÁVŠTĚVÍKA  

 

V rámci dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v roce 2007, bylo získáno 537 

správně vyplněných dotazníků. Z výsledků vyplývá, ţe ve vzorku je mírná převaha ţen (54 

%), coţ téměř odpovídá podílu ţen ve městě (52,5 % - ke konci roku 2004, dle ČSÚ). Věková 

struktura respondentů je vyrovnaná s největším zastoupením skupin starších ve věku 45 – 54 a 
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55 – 65 let. Při pohledu na zaměstnání a sociální zařazení dotázaných je zřejmé, ţe valná 

většina je buď zaměstnaných (55 %) či důchodců (26 %). Rovněţ podíl středoškolsky 

vzdělaných obyvatel výrazně vzorku dominuje (asi dvě třetiny). 

 
Obr. č: 5.1. Pohlaví           Obr. č: 5.2. Původ respondentů 

 

 
 

Zdroj: Průzkum názorů veřejnosti 

 

Co se týče místa bydliště dotázaných, tak největší zastoupení je z městských čtvrtí 

Mařatice, Mařatice – sídliště východ, Střed města – sídliště Štěpnice, Střed města a Střed 

města – sídliště Náměstí Republiky, Malinovského, Šafaříkova, Svatováclavská (více jak 63 

%). Při otázce na původ mírná většina uvedla (52 %), ţe se v Uherském Hradišti narodili a 

ţijí. 

 

Obr. č: 5.3. Věk respondentů 

 

 
Zdroj: Průzkum názorů veřejnosti 
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Obr. č: 5.4. Vzdělání respondentů 

 
Zdroj: Průzkum názorů veřejnosti 

 

 

 
 

 

 

Obr. č: 5.5. Zaměstnání respondentů 

 

 
Zdroj: Průzkum názorů veřejnosti 
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Obr. č: 5.6. Postavení města v budoucnu 

 

 
Zdroj: Průzkum názorů veřejnosti 

 

V otázce na to, čím by se město Uherské Hradiště mělo stát v budoucnu, mohli 

respondenti z nabízených moţností vybrat maximálně tři odpovědi. Nejvíce hlasů získala 

moţnost: městem tradic a lidové kultury (51,5 % dotázaných). Na druhém místě se umístila 

alternativa čistým a bezpečným místem (44 %), na třetím městem zeleně a kvalitního 

ţivotního prostředí (43 %) a na čtvrtém místě moţnost klidným městem pro příjemné bydlení 

(39 %). Ve druhé skupině odpovědí se objevily moţnosti: městem s kvalitními sluţbami 

občanům, město sportu a volno časových aktivit, městem s bohatým společenským ţivotem a 

městem pracovních příleţitostí a podnikatelských šancí. V odpovědích ţeny více preferují 

město tradic a lidové kultury, město zeleně a kvalitního ţivotního prostředí či město 

pracovních příleţitostí a podnikatelských šancí. Naproti tomu muţi více jmenují město sportu 

a volnočasových aktivit, město s bohatým společenským ţivotem či město otevřené pro nové 

obyvatele. 
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Obr. č: 5.7. Nejzávažnější problém města Uherské Hradiště 

 

Zdroj: Průzkum názorů veřejnosti 
 

Respondenti měli z nabízených 11 alternativ vybrat maximálně 3, které povaţují za 

nejzávaţnější problém svého města či co je dle nich potřeba ve městě vylepšit v prvé řadě? 

Dle dotázaných nejvíce hlasů získaly následující témata: málo pracovních příleţitostí přímo 

ve městě (44 % dotázaných), čistota města (28 %), poškození ţivotního prostředí (26 %) a 

doprava ve městě (25 %). 

 

Obr. č: 5.8. Přednosti města Uherské Hradiště 

 

 
Zdroj: Průzkum názorů veřejnosti 
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Podobně jako u předchozí otázky měli respondenti zvolit maximálně 3 moţnosti z 11, 

které povaţují za největší přednost, za výhodu pro ţivot v Uherském Hradišti. Nejvíce hlasů 

získaly následující moţnosti: tradice – lidová kultura, víno apod. (58 %), hezké prostředí 

města (43 %), zajímavé akce – festivaly apod. (42 %) a příroda v okolí města (37 %). Zatímco 

ţeny povaţují více za přednost tradice – lidovou kulturu, víno apod., tak muţi 

upřednostňovali zajímavé akce, festivaly či dobré podmínky pro volno časové aktivity. 

 

Nejvíce návštěvníků města Uherské Hradiště zastupují Češi. Nejčastějšími 

zahraničními návštěvníky jsou převáţně anglicky a následně německy a slovensky mluvící 

občané. Městské informační centrum v Uherském Hradišti zaznamenalo návštěvnost turistů 

mimo jiné také z Argentiny, Nizozemska, Švýcarska, Ruska, Itálie a z velké části i Belgie. Jak 

uvedl zdroj MIC Uherské Hradiště.  

 

Z údajů lze vyčíst, ţe návštěvnost v roce 2009 byla menší neţ v roce 2008. Dle MIC 

se jedná převáţně o domácí turisty. Zahraniční turisté tvoří poměrně malou skupinu 

návštěvníků města. Oficiální statistiku zahraničních turistů si MIC nevede. Celkový počet 

zahraničních návštěvníků města není tedy znám. MIC pouze poskytlo informaci o 

národnostech zahraničních návštěvníků. Nicméně počet turistů, kteří ve 4. čtvrtletí loňského 

roku navštívili Zlínský kraj, meziročně poklesl, totéţ platí i za celý rok 2009. Vyplývá to z 

údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Lze tedy vydedukovat, ţe pokles zaznamenala i 

Uherské Hradiště. 

 

Údaje o návštěvnosti za rok 2009  

Data byla získána za pomoci elektronického počítadla umístěného na dveřích MIC.  

Návštěvnost Městského informačního centra   

leden aţ prosinec 2009  

         

měsíc  návštěvnost  odpočet provozních vstupů 10%  

leden  6402   5762    

únor  5814   5233    

březen  6640   5976    

duben  7776   6998    

květen  8647   7782    
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červenec  8063   7257    

červenec  12097   10887    

srpen  9483   8535    

září  10613   9552    

říjen  7042   6338    

listopad  6135   5522    

prosinec  5693   5124    

celkem  94405    84966    

      

Údaje o návštěvnosti za rok 2008    

Data byla získána za pomoci elektronického počítadla umístěného na dveřích MIC.   

Návštěvnost Městského informačního centra  

leden aţ prosinec 2008  

          

měsíc  návštěvnost  odpočet provozních vstupů 10%*  

leden  8146    7331    

únor  9023    8120    

březen  6367    5730    

duben  7715    6943    

květen  9007    8106    

červenec  8735    7862    

červenec  12855    11569    

srpen  9936    8942    

září  11242    10118    

říjen  7263    6537    

listopad  6562    5906    

prosinec  6624    5961    

celkem  103475    93125    

Zdroj: MIC Uherské Hradiště 

 

___________________________________________________________________________ 

* Počet návštěvníků v MIC počítá počítadlo umístěné na dveřích MIC. Odpočet provozních vstupů, udává 

počet odchodů zaměstnanců z prostorů MIC (při přestávkách atd.). Tyto odchody a příchody je potřeba 

odečíst, aby nedošlo ke zkreslení výsledků dat. 
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5.2.2. MOTIVY NÁVŠTĚVY A SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ 

 

Motiv je nejdůleţitějším aspektem oblasti chování návštěvníků. Jde o naléhavou 

potřebu určité úrovně, jeţ ústí v úsilí k jejímu uspokojení. 

 

Hlavními motivy návštěvy Uherského Hradiště a okolí je poznání kultury a lidových 

tradic, druhou nejfrekventovanější pak je společensko zábavní relaxace a rekreace, 

následované turistikou a sportem. Tomu odpovídá i struktura spotřebovaných aktivit a sluţeb, 

v níţ dominuje poznávací turistika (návštěvy památek) na prvním místě, dále kulturní akce, 

zábava a turistika. 

 

5.2.3. HODNOCENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ NÁVŠTĚVNÍKEM 

 

Návštěvníci města Uherské Hradiště jsou spokojeni především s čistotou a bezpečností 

ve městě, dále pak se stravovacími sluţbami, méně však s ubytovacími sluţbami, jejichţ 

kapacita a výběr jsou značně omezené, a to jak z pohledu ceny, tak i z hlediska počtu lůţek. 

Obzvláště pozitivně je hodnocena úroveň péče o historické jádro a stavby na území města, 

která kaţdým rokem stoupá a v pozadí nezůstává ani atraktivita zachovalého ţivotního 

prostředí v okolí města a dobrá dostupnost po místních komunikacích. 

 

Naopak nejhůře hodnotí stav doplňkové infrastruktury, zejména pak kvalitu silnic 

v okolí města a nedostatek parkovacích míst se jeví jako velmi negativní ukazatelem. Dále 

pak i sportovní příleţitosti a příleţitosti k zábavě či vybavení atrakcemi pro děti.  
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5. 3. SWOT ANALÝZA CR MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 

Silné stránky města 

○ Výrazné centrum celé turistické oblasti, ekonomicky silné město. 

○ Počet obyvatel města je zdrojem pro jednodenní a víkendovou turistiku ve městě a okolí. 

○ Předpoklady pro rozvoj produktu - kongresová a firemní turistika, tranzit, business turistika. 

○ Sport, zábava a kultura, nákupy. 

○ Bohatá a zajímavá historie města. 

○ Atraktivní městská památková rezervace, architektura a další památky. 

○ Bohaté moţnosti kulturního a společenského vyţití, významné muzeum a galerie. 

○ Atraktivní kulturní nabídka. 

○ Podpora kulturního ţivota ze strany města. 

○ Malebná a čistá okolní krajina. 

○ Prostředí města s osobitou architekturou. 

○ Blízké významné atraktivity. 

○ Bohatá kulturní a obchodní tradice města. 

○ Společenský ţivot, zábava, návštěva kulturních akcí a sportovní aktivity. 

○ Kvalitní image města mezi návštěvníky, město hodnoceno vesměs pozitivně. 

○ Lázně Luhačovice a Ostroţská Nová Ves směřují turisty do města prakticky celoročně. 

○ Stabilní zájem domácích turistů, zvyšuje podíl náročné klientely. 

○ Zvyšující se význam univerzitního města, zdroj vzdělání pro oblast cestovního ruchu. 

○ Existence kvalitního TIC kategorie A ve městě. 

○ Výhodná cenová hladina sluţeb pro zahraniční návštěvníky. 

○ Existence významných rozvojových projektů města na podporu cestovního. 

○ Vysoká marketingová aktivita města. 

○ Existence konkrétních oficiálních produktů města. 

○ Spolupráce města s profesionálními agenturami – Region Slovácko apod. 

○ Úzká spolupráce Městského informačního centra s odborem kultury a cestovního ruchu. 

○ Přítomnost institucí poskytujících vzdělání pro oblast cestovního ruchu. 

Slabé stránky města 

○ Zásadní problém s dostupností města, chybí přímé napojení na dálniční a rychlostní systém. 

○ Sídelní lokalita neleţí na hlavní tranzitní ose. 

○ Nefunkční letiště. 
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○ Problémy s parkováním místy v centru města. 

○ Centrum města má poměrně komplikovaný systém silniční dopravy. 

○ Nízký podíl zahraničních návštěvníků. 

○ Vysoké procento jednodenních návštěvníků. 

○ Malé procento návštěvníků přijíţdějících organizovaně (prostřednictvím CK nebo CA). 

○ Absence hotelů třídy ***** zejména pro potřeby firemní a kongresové turistiky. 

○ Absence kvalitního kempu v blízkosti města. 

○ Absence ubytovacích zařízení orientovaných na cykloturistiku (projektu cyklisté vítáni!). 

○ Často kritizovaný navigační systém ve městě. 

○ Chybějící atrakce a aktivity pro rodiny s dětmi, zejména koupaliště, sportoviště,… 

○ Nedostatečný počet turistů mimo turistickou sezonu. 

Příleţitosti 

○ Uherské Hradiště jako turistické centrum celé oblasti Slovácka. 

○ Uherské Hradiště jako centrum kultury a sportovních aktivit. 

○ Uherské Hradiště jako cíl kongresové, firemní, business a nákupní turistiky. 

○ Vybudovat novou velmi přitaţlivou atraktivitu areál Sady, skanzen Rochus, Slovácký dvůr. 

○ Výrazné rozšíření nabídky produktu relaxace, sportu a zábavy. 

○ Vyuţití malebnosti okolní krajiny pro posílení image města. 

○ Vyuţití firem pro rozvoj kongresové a firemní turistiky. 

○ Všechny vícedenní produkty provázat s nabídkou atraktivního okolí. 

○ Vyuţití spokojenosti domácích návštěvníků pro budování dobrého image regionu. 

○ Oslovení nových cílových skupin vyţadujících ubytování třídy ****. 

○ Oslovení nové cílové skupiny sportovci a sportovní kluby, v tuzemsku i zahraničí. 

○ Pokračování kvalitní koncepční práce města v rámci jeho turistického marketingu. 

Ohroţení 

○ Sníţení atraktivity města z důvodu přetrvávajících problémů s jeho dopravní dostupností. 

○ Poškození image města přetrvávajícími problémy s nekvalitními sluţbami a parkováním. 

○ Velký podíl jednodenních návštěvníků bez ubytování. 

○ Odliv klientely vyţadující nejvyšší standard ubytování. 

○ Nedostatečné rozvinutí kongresové a firemní turistiky, sportovních aktivit a zábavy. 

○ Město nebude v budoucnu bráno jako turistický cíl nebo zázemí sluţeb pro celé Slovácko. 

○ Absence cílových skupin vyţadujících luxusní ubytování a komplexní kvalitní sluţby. 

Zdroj: Koncepce rozvoje kultury města uherské Hradiště 
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6. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

 

Z hlediska cestovního ruchu lze ve městě Uherské Hradiště spatřovat rezervy. Hlavní 

atraktivitou města Uherské Hradiště je bezesporu folklór a lidové tradice, které jsou hlavními 

objekty zájmu domácích i zahraničních návštěvníků. Tato atraktivita tvoří hlavní osu rozvoje 

v oblasti cestovního ruchu. A tato osa by měla být z hlediska investic a podpory rozvíjena 

nejvíce. 

 

Město Uherské Hradiště patří mezi nejvyhledávanější a nejvýznamnější destinace 

cestovního ruchu v ČR v oblasti folklórního charakteru. Avšak mimo hlavní sezónu je 

destinace o turisty dost ochuzená. Proto město v posledních letech nalezlo širokou škálu 

pozitivních faktorů, které pomohly přispět k výraznějšímu rozvoji cestovního ruchu 

v Uherském Hradišti. Pro maximální vyuţití potenciálu je třeba o tyto pozitivní faktory 

náleţitě pečovat a rozvíjet je, stejně tak jako je důleţité potenciální negativní faktory 

eliminovat, popřípadě zcela zredukovat či odstranit. 

 

6. 1. STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 

Město Uherské Hradiště se dlouhodobě věnuje strategickému plánování svého rozvoje.  

V současné době je základním strategickým dokumentem Strategický plán rozvoje města do 

roku 2020, který byl schválen v září 2007. Strategický plán stanovuje hlavní směry a oblasti 

rozvoje, které jsou dále rozpracovány do dílčích akčních plánů či koncepcí jednotlivých 

odborných útvarů města. V oblasti financování a hospodaření města je vypracován Výhled do 

roku 2014, který mj. definuje přístup města k nakládání s obecním majetkem, rozpočtový 

výhled, strategii přijímání cizích zdrojů a přístupy ke spolufinancování rozvojových projektů.    
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Tabulka č: 6.1. Strategické cíle Města Uherské Hradiště 

STRATEGICKÝ CÍL INDIKÁTOR 

 

Udrţovat a posilovat aktivní účast 

obyvatel na vytváření pestré kulturnosti 

města 

Počet zájmových souborů a dalších organizací 

minimálně na stávající úrovni do r. 2013 

Podíl financování kultury (mimo investice) 

z rozpočtu města 

 

Vyřešit prostorové problémy a vybavenost 

významných nositelů kultury 

Stavebně technický stav budov 

nejvýznamnějších nositelů kultury ve městě - 

divadla, KK, kina, knihovny, MZK % pokrytí 

poţadavků na vybavenost Pokrytí poptávky 

po kulturních akcích 

 

Zvýšit image města jako kulturního centra 

regionu 

Počet kulturních akcí 

Počet návštěvníků kulturních akcí 

Počet / rozsah ţánrů 

Počet spokojených turistů / rok 

 

Obnovit a funkčně vyuţívat památky ve 

městě 

 

Počet objektů prohlášených za kulturní 

památku (navýšení) 

Počet zchátralých památek na území města  

Počet nevyuţitých památek na území města  

 

Zvyšovat míru provázání kultury na 

cestovní ruch, rozšířit nabídku 

turistických atraktivit - kulturních, 

společenských, sportovních ad. 

Počet atraktivit 

Návštěvnost atraktivit 

Počet turistů zůstávajících více neţ 2 noci 

Počet návštěvníků Informačního centra 

Počet projektů vyuţitelných pro CR 

Výše příjmů z cestovního ruchu 

 

Rozšířit nabídku ubytovacích kapacit 

Počet zařízení a lůţek 

Počet ubytovaných návštěvníků 

Spokojenost návštěvníků 

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště. 

 

Hlavní pozitivní faktory města: 

●  oblast Slovácko se díky dobré propagaci stále více zviditelňuje, 

●  tradice a folklór, 

●  zachovalé ţivotní prostředí v okolí města, 

●  velké mnoţství udrţovaných atraktivit v okolí města, 

●  rekonstrukce památkových budov 

●  mnoţství kulturních památek – zámek, hrad, klášter, kostely, poutní místa aj., 

●  rozvinutá cykloturistika, pěší turistika a vodní turistika 

●  kulturní a společenské akce, kulturní zařízení (muzea, galerie apod.) 

●  sportovní prostředí 
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Hlavní negativní faktory města: 

●  krátkodobý charakter návštěvnosti města, 

●  špatný technický stav dopravních komunikací, 

●  neodpovídající síť sluţeb a nízká profesionalita, 

●  slabá komunikace mezi správou a podnikatelskými subjekty, 

●  nedostatek ubytovacích zařízení pro náročnější klientelu, 

●  absence kvalitní doprovodné infrastruktury ve městě, 

 

6. 2. PRIORITY A OPATŘENÍ 

 

Globální cíle 

 ●  Zachovat a rozvíjet aktivní provozování ţivé kultury obyvateli města v širokém 

                 měřítku. 

 ●  Rozvoj všech umělecky cenných kulturních ţánrů, ve vztahu k folklorním tradicím. 

 ●  Uchování historické urbanistické hodnoty města. 

 ●  Specifický kulturní potenciál města vyuţít pro cestovní ruch. 

Strategické cíle města Uherské Hradiště 

●   Zajistit ve městě zdravé ţivotní prostředí. 

●   Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny. 

●   Zajistit kvalitu bydlení s odpovídající občanskou vybaveností. 

 

Strategická analýza vnitřního prostředí města Uherské Hradiště 

Prostředí, v němţ se město Uherské Hradiště nachází, zahrnuje faktory, jejichţ 

působení obecně můţe na jedné straně vytvářet nové příleţitosti, na druhé straně se můţe 

jednat o potenciální hrozby v různých oblastech rozvoje města. Důleţitost těchto činností je 

dána především skutečností, ţe hlavní příčiny růstu, poklesu a jiných dlouhodobých změn 

fungování města jsou v převáţné většině případů dány vlivem faktorů okolí, teprve na druhém 

místě jeho vnitřním stavem, respektive rozvojem. Pro potřeby zpracování jsou však 

podstatnější problémové faktory vnitřního prostředí města. Vzhledem k charakteru potřeb 

města, principu koncentrace město zvolilo (v souladu s Metodickým pokynem MMR č. j. 

15450/2008–72 odstavec 1.4.3) pro svůj zónově zaměřený IPRM tři prioritní oblasti a 

vybrané aktivity. Jak uvádí zdroj Integrovaný plán rozvoje města. 
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a) Ţivotní prostředí  

●    ochrana před hlukem; 

●    zvýšení kvality urbanizované krajiny; 

●    doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech; 

●    individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně; 

●    opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostředním okolí; 

●    optimalizace hospodaření s energiemi (sniţování energetické náročnosti). 

 

b) Přitaţlivost města  

●    obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo sluţby; 

●    úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně vyuţívaných prostranství; 

●    zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech; 

●    zvýšení kvality zón bydlení a veřejných sluţeb; 

●    budování či zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní  ruch. 

 

c) Dostupnost a mobilita  

●    zklidňování dopravy; 

●    zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech; 

●    podpora vyuţívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší); 

●    podpora ekologických a energeticky méně náročných forem dopravy; 

●    řešení problematiky parkování.  

 

Město stanovilo, ţe specifického cíle „revitalizace veřejných prostranství“ bude 

dosahováno realizací těchto opatření: 

 

○    revitalizací zeleně (redukce ploch, změna povrchů, doplnění nové zeleně, rekonstrukce); 

○    zvyšování vybavenosti veřejných prostranství (instalace mobiliáře, budování sportovišť); 

○  zvyšování bezpečnosti dopravy (budování nových chodníků, instalace bezbariérových 

úprav, budování parkovacích míst). 

 

Město stanovilo, ţe specifického cíle „zvyšování sociální integrace“ bude dosahováno 

realizací těchto opatření: 

 

○    budování a rekonstrukce kulturních a vzdělávacích zařízení; 
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○    rozvoj vzdělávacích a sociálních programů. 

Zdroj: Integrovaný plán rozvoje města. 

 

Kulturní nabídka v oblasti cestovního ruchu  

K naplnění cíle dosáhnout co moţná nejširší kulturní nabídky města je třeba 

koordinace mezi kulturními tvůrci, komunitou a hospodářstvím. Kultura je závislá na 

veřejném sektoru a hospodářství, díky nimţ je s to si zajistit svou materiální existenci. 

Hospodářství chápe kulturu jako moţnost prezentace a město staví na kultuře jako na 

lokalizačním faktoru. 

 

Z toho vyplývá řada opatření: 

 

• Rozvoj kulturních projektů, ve spolupráci s veřejnými investicemi a soukromými firmami. 

• Podpora zajímavých výstav v soukromých i ve veřejných muzeích. 

• Odstranění byrokratických překáţek. 

• Navázání kontaktů mezi kulturními tvůrci a úředníky jednotlivých odborů. 

• Zprostředkování, resp. umoţnění vyuţití ploch a prostor pro kulturní účely. 

• Vytvořit další trasy za poznáním různých stránek historie a kultury města. 

• Zlepšení nabídky pro účastníky kulturního cestovního ruchu (seznam kulturních památek). 

• Vybudovat jedinečnou turistickou celoroční atraktivitu výrazně nadregionálního formátu. 

• Zpracování strategii vyuţití památek a atraktivních lokalit města. 

• Společné usilovat o zápis Velkomoravských tradic mezi kulturní dědictví UNESCO. 

• Vyprofilování několika vícedenních akcí celostátního významu s účasti většího počtu osob. 

• Vytvořit koncepci pravidelně se opakujících především niţších forem kongresové turistiky. 

 - konferenci, sympozií, kolokvií, seminářů. Tato forma cestovního ruchu by mohla vyřešit 

otázku vyuţití ubytovacích kapacit mimo hlavní sezónu. Navíc je ekonomickým přínosem i 

pro další subjekty v rámci doprovodných akcí. 

Zdroj: Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti 

 

Všechna tato opatření je nutno vyuţít při budování nezaměnitelného charakteru města. 

Uherské Hradiště je výjimečné tím, ţe má to, co mnoho destinací u nás postrádá, kouzlo či 

ducha místa. Toto kulturní a přírodní dědictví způsobuje to, ţe restaurace a kavárny jsou stále 

plné. Současný cestovní ruch je o originalitě, opravdovosti a autentičnosti záţitků. Proto jeden 

z hlavních úkolů je zajištění trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu. Pokud má cestovní 
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ruch jasně stanovené cíle, stává se zdrojem finančních prostředků pro obnovu a revitalizaci 

památek, coţ můţe pomoci a motivovat Uherské Hradiště k rozvoji a rozkvětu. Je tedy 

společensky velmi ţádoucím stavem, aby se při zachování všech zásad památkové péče a 

rovnoměrného rozvoje území co nejvíce vhodných památek stalo vybranými a vyhledávanými 

cíli cestovního ruchu. 

 

6.2.1. VLASTNÍ NÁZOR 

 

Ačkoliv město Uherské Hradiště disponuje konkurenčními výhodami, které tvoří 

zejména kulturní a společenský charakter, jejich význam stále do podstatné míry sniţuje 

mnoţství slabých stránek, se kterými se město Uherské Hradiště stále dobu potýká. Myslím 

si, ţe pokud se bude samospráva drţet stanovených priorit v oblasti marketingu a 

managementu cestovního ruchu a bude úspěšně realizovat jednotlivá opatření, tak turistický 

potenciál, který není zcela vyčerpán, v nejbliţších letech zaznamená ještě větší nárůst a 

úspěch. 

 

Cílem opatření a priorit je komercionalizovat vysoký turistický potenciál oblasti. I přes 

vyuţívání marketingových komunikačních nástrojů na vysoké úrovni je pro město Uherské 

Hradiště příznačná slabější marketingová komunikace s cílovými skupinami tvořící zejména 

turistickou infrastrukturu. Slabou stránkou marketingu města je jeho masový charakter, 

jelikoţ není zvolen ţádný konkrétní segment a svou nabídkou se zaměřuje na všechny 

segmenty trhu, coţ znamená menší efektivnost. Předpoklad, ţe návštěvníci budou mít 

společné charakteristiky či přání a bude moţné jim nabídnout stejný produktový balíček, je 

zavádějící. Uherské Hradiště je z pohledu turismu jednoznačně sezónní město. Celoročně zde 

figuruje převáţně stálé obyvatelstvo města, lidé cestující za prací, a poměrně čilý studentský 

ţivot. Důleţitým faktorem je tedy zavést potřebu pravidelného sběru a vyhodnocování 

marketingových informací tak, aby byl zajištěn vyčerpávající přehled o měnících se 

preferencích a přáních návštěvníků a stálého obyvatelstva.  

 

Město se po dlouhodobější a intenzivní propagaci regionu Slovácko stále více dostává 

do podvědomí česky mluvícího obyvatelstva. Další prioritou je ovšem zviditelnit město 

Uherské Hradiště na mezinárodním poli a přilákat turisty ze zahraničí. Zahraniční klientela 

můţe být náročnější na některé sluţby, a proto je třeba věnovat pozornost celkové 

infrastruktuře sluţeb na Uherskohradišťsku. Pro zvýšení atraktivnosti regionu je nutné zvýšit 
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jazykovou vybavenost pracovníků ve sluţbách, které zahraniční návštěvníci vyuţívají nejvíce, 

a to nejen na úrovni regionu, nýbrţ na celostátní úrovni.  Skupina zahraničních turistů 

v současné době nemá ve městě Uherské hradiště natolik početné zastoupení, aby se vyplatilo 

pro ni vypracovávat specifický marketingový mix, nicméně do budoucna představuje také 

zcela jistě značný potenciál a má do značné rezervy.   

 

Město staví svoji marketingovou strategii na kulturním a folklórním rázu, který není 

problematický pro ţádný segment trhu. Uţijí si ho jak děti a rodiny, tak senioři, studenti i 

dospělí jedinci. Nicméně bych doporučovala větší propagaci i mimosezónních aktivit, 

společensko-kulturních a sportovních akcí, aby segment mohl nabídek atraktivit vyuţívat 

celoročně dle svého volného času. Na doplnění a zkvalitnění potřebné infrastruktury ovšem 

bude muset město vynaloţit další a nezbytné investice. V souvislosti s tím je důleţité se také 

zaměřit na komunikaci samosprávy se soukromým sektorem, stmelit a udrţovat podnikatelské 

vztahy v cestovním ruchu a vést je k větší angaţovanosti v investování do základní a 

doprovodné infrastruktury města Uherské Hradiště. 

 

V oblasti kulturní turistiky je městská památková zóna v Uherském Hradišti 

atraktivitou výjimečnou, ale nemá masový význam. Památkovou zónu lze projít za jeden den. 

Město sice musí na kulturní turistice stavět, zároveň však musí podporovat sluţby pro širší 

spektrum návštěvníků. A to bych vyzvedla jako největší problém, se kterým se město potýká. 

Město si problém uvědomuje a začíná provádět opatření, která vedou k podchycení tohoto 

problému. 

 

6.2.2. ZÁVĚR 

 

Cestovní ruch představuje významný dynamický faktor nejen v oblasti ekonomické a 

společensko-kulturní, ale také v oblasti ţivotního prostředí, čímţ výrazně přispívá k 

celkovému rozvoji města Uherské Hradiště. Město Uherské Hradiště značný potenciál pro 

rozvoj cestovního ruchu vyuţilo uţ v dřívějších letech. A tento potenciál se setkal 

s úspěchem. Nicméně cestovní ruch je odvětví velmi proměnlivé, a je potřeba stále vytvářet 

nové atraktivity a aktivity za účelem rozvoje. Práce měla tento potenciál společně s 

překáţkami jeho vyuţití zachytit a podat tak ucelený přehled o dalších moţnostech jeho 

rozvoje a potenciálu. 
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Velmi vysoký potenciál Uherského Hradiště a jeho regionu pro rozvoj cestovního 

ruchu je zaloţen především na kulturním dědictví v nejširším smyslu tohoto pojmu. Centrum 

města bylo prohlášeno památkovou zónou s řadou historicky cenných staveb či jiných objektů 

a blízké okolí města nabízí hned několik historických objektů nadregionálního významu- 

hrad, zámek, poutní místo. Tyto aspekty vytváří vhodné podmínky pro cestovní ruch 

zaměřený na kulturní památky. K atraktivnímu kulturnímu dědictví patří i tradiční řemesla, 

výrobky a lidové tradice, které jsou nadále úzce spjaty s rozsáhlou nabídkou od vinařství aţ 

po unikátní slovácký folklór. Velkou část území Slovácka spojuje turistická vodní cesta 

Baťův kanál, díky němuţ návštěvnost Slovácka a zejména pak Uherskohradišťska v 

posledních letech zaznamenala růst. Zde se nabízí vyuţití osy turistické cesty. Tuto osu je 

nezbytné systematicky rozvíjet, doplnit o potřebnou infrastrukturu (např. další přístaviště na 

Baťově kanálu) a propagovat. 

 

V současné době se pozornost města a jeho obyvatel obrací k dostavbě a rekonstrukci 

nového aguaparku, který se má stát lákadlem nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty, 

kteří do města zavítají. 

 

Nový aquapark však zřejmě nebude návštěvníkům k dispozici do konce léta roku 

2010, jak bylo původně naplánováno. Celkové náklady spojené s tímto projektem jsou 

odhadovány na 200 aţ 300 milionů korun. Další velmi vysoký turistický potenciál spatřuje 

samospráva města v rekonstrukci bývalé Městské věznice, jeţ má co vyprávět o bývalém 

komunistickém reţimu. Jde o chátrající objekt s pestrou a smutnou minulostí, který by v 

budoucnu mohl otevřít bránu cestovnímu ruchu, který je zaměřen na cestování po tragických 

či emotivních místech, coţ věznice v Uherském Hradišti beze sporu je. Rekonstrukce je zatím 

v nedohlednu, jelikoţ se o objekt vedou politické spory. 

 

Značný a doposud jen nemnoho vyuţívaný potenciál v sobě nese postupná revitalizace 

sportovního a rekreačního areálu – rozsáhlého komplexu sportovních zařízení vyuţitelných i 

pro letní rekreaci v Uherském Hradišti, který je umístěn nedaleko historického centra, na trase 

předpokládané turistické cesty. K dokonalému uspokojení nároků na krátkodobou rekreaci 

chybí dostatečné mnoţství zelených ploch a sportovně rekreačních zařízení přímo v 

jednotlivých částech města. Přírodní lokality v nejbliţším okolí města však vytváří velmi 
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dobré podmínky pro vyuţití volného času po celý rok. Jedná se např. o nábřeţí Moravy, 

Kunovský les, Rochus či Mařatské vinohrady.  

 

Jednu z nejvýznamnějších lokalit z pohledu potenciálu rozvoje cestovního ruchu nejen 

pro město Uherské Hradiště, ale i celého regionu skýtá areál bývalého vojenského cvičiště, jeţ 

se rozkládá pod kaplí sv. Rocha v Mařaticích. Důleţité je zachovat ochranu současných 

hodnot území, které je zařazeno do sítě Natura 2000, tedy mezi evropsky významné přírodní 

lokality. Dále je třeba vytvořit síť cest a stezek s vyhlídkami, odpočinkovými místy a 

mobiliářem, lemovaných alejemi, ovocnými stromy a zelení. V záměru lze nalézt i moţnost 

ekostatku či skanzenu lidové kultury. Výše nastíněné moţnosti, které nabízí záměr projektu 

Rochus park, čeká k zahájení realizace ještě dlouhá a komplikovaná cesta. Práce na realizaci 

projektu se neobejde bez souhlasného stanoviska orgánů ochrany přírody, změny územního 

plánu a dalších nezbytných právních náleţitostí. Význam a potenciál tohoto území si však 

jistě zaslouţí dlouhodobou péči. Úspěšná budoucí realizace Rochus parku můţe obyvatelům 

města přinést nové moţnosti rekreace v přírodě, ale především nový a jedinečný turistický cíl 

pro návštěvníky Uherského Hradiště i celého Slovácka.  

 

6.2.3. DOPORUČENÍ 

 

V rámci lokalizačních předpokladů je zřejmé vysoké zastoupení atraktivit kulturního 

charakteru, které lákají turisty k návštěvě města Uherské Hradiště nejvíce, a jsou tedy pro 

území nejvyšší hodnotou. Aby tohoto mohlo být náleţitě vyuţito, je nutná přítomnost 

odpovídajících realizačních předpokladů. V této oblasti hraje velkou roli kvalita a hustota 

infrastruktury, zejména pak infrastruktura dopravní, která je kompatibilní s dostupností celého 

území. Do kategorie realizačních předpokladů se dále také řadí ubytovací, stravovací a 

sportovně-rekreační zařízení. Ta jsou ve městě Uherské Hradiště na poměrně dobré úrovni, 

ale do budoucna v nich lze spatřovat značné rezervy. Za jedno z negativ na poli sluţeb 

v pohostinství lze také povaţovat velmi omezené mnoţství zařízení s prodlouţenou otevírací 

dobou, návštěvníci pak mají velmi omezené moţnosti jak trávit volný čas v nočních hodinách. 

Toto však neplatí celoročně, v období vrcholu turistické sezóny provozovatelé těchto sluţeb 

operativně otevírací dobu mění, není to však pravidlem. Nedostatek nadstandardních sluţeb a 

absence další doprovodné infrastruktury se zčásti podílí na vysoké jednodenní návštěvnosti a 

sezónním charakteru pobytu návštěvníků (o prázdninách je obsazenost ubytovacích kapacit 

často zcela zaplněna, ale mimo sezónu naopak výrazně klesá).  
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Selektivní předpoklady především podněcují vznik cestovního ruchu a ovlivňují 

kvantitativní a kvalitativní parametry účasti obyvatelstva. Struktura obyvatelstva z pohledu 

demografického sloţení Uherského Hradiště výrazně determinuje rekreační nároky a 

preference, a tím se stává velmi důleţitým vstupním ukazatelem pro vypracování 

marketingových studií. Formují základní rámec podmínek, v nichţ se pak cestovní ruch 

realizuje, stimulují jeho rozvoj, případně zabraňují v jeho rozvoji. Samospráva města Uherské 

Hradiště se snaţí touhy a přání obyvatelstva naplňovat, a tím přispívat k růstu kulturní úrovně 

města. Ekonomická hlediska stimulující cestovní ruch v podobě poptávky nejsou v Uherském 

Hradišti tak výrazná, nicméně přispívají a ovlivňují město v potenciálu a rozvoji cestovního 

ruchu. 

 

Pro analýzu zhodnocení potenciálu sídelní lokality Uherské Hradiště bylo nutné vyuţít 

průzkumy chování návštěvníků v této destinaci, k tomu jsem vyuţila data poskytnutá na 

Městském informačním centru a data z oficiální marketingové studie města. Zde je s určitou 

mírou pravděpodobnosti moţné povaţovat skupinu respondentů za skutečné návštěvníky 

města Uherské Hradiště. Vytipovat trţní segmenty, na které se lze zaměřit je velmi obtíţné, a 

proto se město snaţí zaujmout všechny věkové kategorie. Zastoupení zahraničních 

návštěvníků je těţko zjistitelné, ale lze předpokládat, ţe v sezóně je obsazenost města 

zahraničními turisty vyšší neţ mimo sezónu. Proto v zahraničních turistech do budoucna 

spatřuji zcela jistě značný potenciál. 
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