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1 ÚVOD 

 

 Cestování, turistika, cestovní ruch – to jsou slova, která mají čím dál větší 

význam, a to jak v oblasti ekonomické, tak i kulturní. Cestovní ruch zahrnuje navzájem 

se prolínající aktivity, které se významnou měrou podílejí na výsledné podobě turistické 

destinace a sluţeb, které nabízí. 

 Českou republiku za rok 2010 navštívilo podle Českého statistického úřadu více 

neţ 12 milionů lidí. Je velká škoda, ţe většina z nich zavítá pouze do hlavního města 

Prahy, neboť v kaţdém kraji České republiky existují nádherná místa, která stojí za to 

vidět. Mezi ně patří i královské město Uherské Hradiště nacházející se v jihovýchodní 

části Moravy – ve Zlínském kraji. Navíc je také jedním z center významné etnografické 

oblasti – Slovácka. 

Téma mé bakalářské práce, Turistický potenciál města Uherské Hradiště, jsem  

si vybrala především proto, ţe dle mého názoru je Uherské Hradiště městem 

s nesmírným potenciálem zaloţeným především na zajímavé historii, mnoţství 

památek, blízkosti turisticky atraktivních míst a na dosud téměř nenarušené přírodě        

v nedalekém okolí. Mimoto Uherské Hradiště pořádá i celou řadu akcí. Mezinárodní 

proslulost si během několika let získala především Letní filmová škola i přehlídka 

ekologických filmů Týká se to také tebe. Čím dál tím vyšší počet návštěvníků si rok     

od roku získává akce Slovácké slavnosti vína a otevření památek. K atraktivnímu 

kulturnímu dědictví patří i starodávné lidové zvyky, tradiční řemesla a folklór, které     

se tu dodnes pěstují, tak jako vynikající vinná réva. 

 Cestovní ruch je jednou z výrazných oblastí podnikání a  pro město představuje 

značnou moţnost příjmů. Navíc má také velký vliv na další rozvoj města, který            

se projevuje v ţivotě všech místních obyvatel. Nemalou roli v rozvoji hraje i vedení 

města, které by mělo vytvořit příznivé podmínky především tím, ţe nabídne 

návštěvníkům kromě kulturního dědictví také bezpečnost, dobré ţivotní prostředí          

a hlavně kvalitní turistickou infrastrukturu, neboť snahou všech turistických destinací je 

udrţet své návštěvníky na delší dobu neţ jenom jeden den.  
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

 

 Základem tvorby bakalářské práce je zvolit si vhodný způsob získání, 

zpracování a vyhodnocení dat, abychom došli k výsledku, který nám odpoví na určený 

cíl.  

 

2.1 Metodika zpracování 

 

 Podkladem pro zpracování mé práce bylo vytvořit si osnovu, na základě které 

jsem shromaţdovala odbornou literaturu a webové stránky k získání potřebných 

informací. V teoretické části práce se zaměřuji na definice a vysvětlení základních 

pojmů cestovního ruchu. Podrobnou charakteristikou Uherského Hradiště a jeho 

atraktivit se zabývám v praktické části. Jde zejména o atraktivity historické, kulturní, 

přírodní, ale i společenské a sportovní akce a příleţitosti, které město nabízí. Součástí 

druhé pasáţe je také rozpočet města na cestovní ruch, statistika návštěvnosti, SWOT 

analýza, strategické cíle města a opatření k dalšímu rozvoji cestovního ruchu ve městě.

 Po získání sekundárních dat jsem přešla ke sběru primárních dat, a to formou 

dotazníkového šetření, jehoţ účelem byl průzkum návštěvnosti a zjištění profilu 

návštěvníků města v místních hotelích, a formou řízených rozhovorů s odbornými 

pracovníky města - zejména Městského informačního centra, Regionu Slovácko 

a Odboru kultury a cestovního ruchu v Uherském Hradišti. Informace z výše uvedených 

zdrojů jsem vyuţila také v závěrečných kapitolách praktické části práce.   

 Při vlastním zpracování práce jsem pouţila metodu analýzy – podrobný rozbor   

a třídění dat, i syntézu – aplikace údajů do poznatků a doporučení. Všechny získané 

informace jsem se pokusila přehledně zpracovat prostřednictvím tabulek a grafů.  

 

2.2 Cíl práce 

 

 Hlavní cíl mé práce spočívá ve zmapování všech kulturně-historických               

a přírodních atraktivit, ale také různých společenských a sportovních akcí a příleţitostí, 

které město dokáţe potencionálním návštěvníkům nabídnout, a současně v návrhu 

opatření, která povedou ke zvýšení turistické aktivity ve městě. 
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3 TEORETICKÝ VSTUP DO PROBLEMATIKY 

 

3.1 Vymezení pojmu „cestovní ruch“ 

 

 Existuje mnoho definic cestovního ruchu, z nich jsem si pro svou práci vybrala 

definici dle WTO (World Tourism Organization – Světové organizace cestovního 

ruchu). Cestovním ruchem rozumí „činnost osoby cestující na  přechodnou dobu         

do místa ležícího mimo její běžné prostředí (místo bydliště), a to na dobu kratší než je 

stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti v  navštíveném 

místě“. [3] 

 Synonymem pojmu cestovní ruch je termín turismus, který se v současnosti 

pouţívá stále častěji. 

 Cestovní ruch je významným společensko-ekonomickým fenoménem jak 

z pohledu jednotlivce, tak i společnosti. Kaţdým rokem se na celém světě dává            

do pohybu obrovské mnoţství lidské populace za cílem rekreace, poznávání a splnění 

vlastních snů. 

 O rozvoj cestovního ruchu v České republice se stará Ministerstvo pro místní 

rozvoj, které dále spolupracuje na řešení svých cílů s dalšími ministerstvy, řadou 

regionálních sdruţení a organizací, s místní správou a samosprávou. 

 Kromě primární nabídky, tj. přírodních a kulturně-historických podmínek, 

cestovní ruch vyţaduje i moţnost svobodného pohybu obyvatelstva, volný čas, volnou 

kupní sílu na uspokojování méně zbytných potřeb. Důleţitá je i výstavba a provoz 

dopravních, ubytovacích, stravovacích, sportovně-rekreačních, zábavních a dalších 

zařízení. [3] 

 

3.2 Cestovní ruch jako systém 

 

 Cestovní ruch je významný a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy,     

a to subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. 

Vazby existují i mezi cestovním ruchem jako systémem a jinými systémy, které tvoří 

jeho okolí – vnější prostředí. Jde o ekonomické, politické, sociální, technicko-

technologické a ekologické prostředí. [3] 
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3.2.1 Subjekt cestovního ruchu 

 

 Za subjekt cestovního ruchu se povaţuje účastník cestovního ruchu. 

Z ekonomického pohledu je jím kaţdý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků 

cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle     

ve volném čase. Účastníkem cestovního ruchu je cestující, který můţe být označený 

jako: 

 

- stálý obyvatel v domácím cestovním ruchu je osoba, která ţije alespoň šest po sobě   

jdoucích měsíců v určitém místě před příchodem do jiného místa na kratší dobu neţ 

šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu je to osoba, která ţije v určité zemi 

alespoň jeden rok před příchodem do jiné země na kratší dobu neţ jeden rok.  

 

- návštěvník je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné místo v zemi  

svého trvalého bydliště na dobu kratší neţ šest měsíců. V zahraničním cestovním  

ruchu jde o osobu cestující do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok, přičemţ 

v obou případech musí být hlavní účel cesty jiný neţ výkon výdělečné činnosti. 

 

- turista je osoba, která v domácím, resp. i v zahraničním cestovním ruchu splňuje  

podmínky návštěvníka s tím, ţe účast turisty na cestovním ruchu je spojena minimálně  

s jedním přenocováním. V závislosti na délce pobytu se rozlišují: 

 

- turista na dovolené, který pobývá na daném místě více neţ určený počet dnů   

nebo nocí; 

 

- krátkodobě pobývající turista, který cestuje na dobu nepřekračující určený    

počet nocí nebo dní, ale zahrnuje pobyt alespoň s jedním přenocováním. [3]   

 

- výletník je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje do místa odlišného        

od jejího trvalého bydliště na kratší dobu neţ 24 hodin, aniţ by v navštíveném místě  

přenocovala. V zahraničním cestovním ruchu jde o osobu cestující do jiné země, neţ 

v níţ má své trvalé bydliště na dobu kratší neţ 24 hodin, aniţ by v navštívené zemi  

přenocovala. [4] 
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3.2.2 Objekt cestovního ruchu 

 

 Objektem cestovního ruchu je všechno, co se můţe stát cílem změny místa 

pobytu účastníka cestovního ruchu. Jde například o přírodu, kulturu, hospodářství apod. 

Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. 

 Cílové místo neboli destinace cestovního ruchu představuje středisko cestovního 

ruchu, region nebo stát jako cestovní cíl. Cílové místo musí mít pro cestovní ruch určitý 

přírodní a kulturní potenciál, který se označuje jako primární nabídka. Potenciál 

cestovního ruchu v cílovém místě s ohledem na svoji jedinečnost můţe mít místní, 

regionální, celostátní aţ mezinárodní význam. 

 Za sekundární nabídku se povaţuje infrastrukturní vybavenost, která je 

prostředkem ke splnění cílů (motivů) účasti na cestovním ruchu. Jedná se o podniky, 

zařízení a  instituce cestovního ruchu umoţňující návštěvníkům cílového místa 

přechodně se ubytovat, stravovat a vykonávat různé rekreační, sportovní, kulturní a  jiné 

aktivity. 

 

Z hlediska funkcí rozlišujeme: 

 

- městská střediska cestovního ruchu, ve kterých jsou soustředěné kulturně-historické 

   památky, administrativně-správní orgány, obchody a průmysl; 

- lázeňská místa vybudovaná na základě přírodních léčivých zdrojů; 

- rekreační střediska, která umoţňují například koupání, vodní sporty v níţině       

nebo v podhorských oblastech, turistiku, zimní sporty atd.; 

- rekreační obce, tj. obce, ve kterých zanikla původní hospodářská funkce                      

a v současnosti jsou vyuţívané na rekreační účely; 

- chatové oblasti nacházející se obvykle při vodních plochách nebo výletních místech  

s přírodními a civilizačními atraktivitami. 

 

 Vedle cílových měst jde i o regiony (oblasti) cestovního ruchu. Region 

cestovního ruchu je územní celek, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního 

ruchu společné určité charakteristické vlastnosti, kterými se odlišuje od sousedních 

území. 
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Region cestovního ruchu navíc musí splňovat tři předpoklady: 

 

- primární nabídku musí mít v takovém mnoţství a kvalitě, ţe je zajímavá (atraktivní)  

  a vyvolává návštěvnost; 

- komunikační dostupnost, která umoţňuje přístup do území a pohyb za atraktivitami 

  cestovního ruchu; 

- infrastrukturní vybavenost umoţňující pobyt v území a vyuţívání jeho atraktivit. [3] 

 

 

3.2.3 Okolí cestovního ruchu 

 

 Ekonomické prostředí je pro rozvoj cestovního ruchu velice důleţité. Jde 

zejména o pozitivní anebo negativní vlivy ekonomického růstu, nezaměstnanosti, 

inflace, stability měny a úrokové míry. Rozhodující je ekonomický růst, který              

se projevuje v růstu hrubého domácího produktu. Růst hrubého domácího produktu totiţ 

ovlivňuje objem investic a výdajů na cestovní ruch. 

 Politické prostředí, které ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu, tvoří zejména 

mírové podmínky v jednotlivých státech. 

 Sociální prostředí je dáno společenským zřízením. To ovlivňuje například 

rozdělování hrubého domácího produktu, pracovní a mimopracovní podmínky, dále       

i sociální politiku státu. 

 Technicko-technologickým prostředím označujeme dopravní infrastrukturu    

a další technickou informačně-technologickou vybavenost umoţňující rozvoj 

cestovního ruchu. Např. nové technologie, počítačové systémy rezervování. 

 Závislost cestovního ruchu na ekologickém prostředí je větší neţ ve většině 

jiných hospodářských aktivit. Proto narušení rovnováhy země u prvků jako je půda, 

voda, ovzduší, flóra a fauna můţe vést k omezení, případně i k likvidaci cestovního 

ruchu. [3] 
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3.3 Význam cestovního ruchu 

 

 Cestovní ruch vyjadřuje ţivotní úroveň obyvatelstva. Společenské funkce 

cestovního ruchu: 

 

 se významně podílejí na všestranném rozvoji osobnosti; 

 umoţňují obnovu duševních a fyzických sil – odpočinek; 

 jsou nástrojem preventivně léčebného působení; 

 slouţí k účelnému vyuţití volného času; 

 pomáhají vytvářet nový ţivotní styl – přenosem zvyků a tradic z jiných zemí 

 nebo oblastí; 

 jsou nástrojem vzdělávání a kulturní výchovy člověka; 

 napomáhají k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi; 

 motivují k získávání jazykových znalostí; 

 slouţí také k výměně informací, vědeckých poznatků (kongresová turistika); 

 vytvářejí řadu pracovních příleţitostí; 

 mají vliv na platební bilanci státu. [1] 

 

 Cestovní ruch je důleţitou sloţkou světové ekonomiky i  hospodářství 

jednotlivých států, a v  některých oblastech tvoří dokonce hlavní zdroj příjmů obyvatel.  

V dnešní době je běţnou součástí ţivotního stylu mnoha lidí, zejména ve vyspělých 

zemích. Cestovní ruch je na   jedné straně zdrojem přínosŧ, které můţeme hodnotit 

z hlediska: 

 

- ekonomického (tvorba nových pracovních příleţitostí, zdroj kapitálu, napomáhá   

rozvoji řemesel atd. – celkově tak zvyšuje konkurenceschopnost daného území             

a posiluje hospodářsky slabá a postiţená území); 

 

- sociálního (lepší vybavenost a úroveň veřejných sluţeb, oţivení folklóru a místních  

tradic – umoţňuje zvýšit kvalitu ţivota a ţivotní úroveň v místě); 
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- environmentálního (zvýšení odpovědnosti návštěvníků vůči ţivotnímu prostředí,  

vyuţívání přírodního a kulturně-historického potenciálu – cestovní ruch zabezpečuje   

stabilitu ţivotního prostředí). 

 

 Tyto přínosy jsou ovšem závislé na vloţených nákladech, např. 

na  infrastrukturu (vodovody, silniční a ţelezniční síť, elektrifikace, telekomunikace 

apod.), na energii, na likvidaci odpadů. Na straně druhé jsou však s cestovním ruchem 

spojena i určitá rizika a negativní jevy zejména v podobě škod na ţivotním prostředí     

a v socio-kulturních změnách lokality (změny ţivotního stylu obyvatel, střet kultur, 

změna systému hodnot apod.) [1] 

 

 Význam cestovního ruchu je v poslední době stále více spojován s přímým 

rozvojem regionů. Jednou z nových disciplín, které mohou podpořit regionální rozvoj je 

destinační management a marketing.  

 

 Destinační management a marketing je soubor činností na úrovních řízení, 

strategického plánování, spolupráce s mikroregiony a regiony a vyuţívání fondů. 

Cestovní ruch se v mnoha destinacích můţe stát hlavním prvkem rozvoje nebo jedním 

z jeho významných prvků. 

 

 Management destinací je procesem vytváření a řízení silných, trţně 

orientovaných a systémově řízených jednotek - destinací. Destinační management 

představuje soubor řídicích opatření a nástrojů, které jsou vyuţívány pro oblasti 

plánování, organizování, promotion a rozhodovací procesy. Management destinace 

většinou řídí samostatná organizační jednotka, která je budována jednak z hlediska 

věcného (lokální a regionální organizace cestovního ruchu – spolky, sdruţení, 

destinační management), jednak z hlediska prostorového (funkční turistické destinace, 

marketingové turistické regiony a oblasti apod.). Destinace obvykle vznikají z regionů 

se silným potenciálem cestovního ruchu. 

 Marketingová strategie destinace je sloţena s ohledem na cílové trhy a tomu 

odpovídající nástroje marketingového mixu. Vesměs se marketingový mix skládá 

z takových prvků, kterými můţe destinace ovlivnit poptávku. 

 Destinační management a marketing v České republice vychází spíše                 

ze zahraničních zkušeností, odkud přebírá různé modely řízení destinací cestovního 
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ruchu. Struktura cestovního ruchu by měla vycházet ze třístupňového modelu 

organizace, tj. obec – turistická oblast – daný turistický region. Záměrem destinačních 

organizací je sdruţování za cílem společné prezentace mikroregionů (účast na veletrzích 

a výstavách cestovního ruchu), vydávání prospektů a map, přípravy produktů 

cestovního ruchu. Důleţité jsou také finanční granty z Evropské unie a orgánů státní 

správy pro podporu cestovního ruchu a pro rozvoj lidských zdrojů. [3] 

 

3.4 Typologie cestovního ruchu 

 

 V praxi se cestovní ruch projevuje v různých druzích a formách, které               

se neustále mění na základě poptávky účastníků cestovního ruchu a technicko-

technologických moţností nabídky.  

 O druzích cestovního ruchu mluvíme, jestliţe za základ posuzování cestovního 

ruchu vezmeme motivaci účastníků, tj. účel, pro který cestují a  pobývají přechodně     

na cizím místě.  

 O formách cestovního ruchu mluvíme tehdy, jestliţe za základ posuzování 

cestovního ruchu vezmeme různé příčiny, které ho ovlivňují, a důsledky, které přináší. 

[3] 

 

3.4.1 Druhy CR 

 

- rekreační CR 

- sportovní CR 

- dobrodruţný CR 

- myslivecký a rybářský CR 

- náboţenský (poutní) CR 

- lázeňský CR 

- zdravotní CR 

- obchodní CR 

- kongresový CR 

- stimulační CR 
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3.4.2 Formy CR 

Tab. 3.1 Formy CR [3] 

Z geografického hlediska 

domácí CR, zahraniční CR, mezinárodní 

CR, vnitřní CR, národní CR, regionální 

CR 

Podle počtu účastníků 
individuální CR, skupinový CR, 

ekologický CR 

Podle způsobu organizování 
individuální cesty, organizovaný 

zájezd/pobyt, klubový CR 

Podle věku účastníků 
CR dětí, mládeţnický CR, rodinný CR, 

seniorský CR  

Podle délky účasti 
výletní CR, krátkodobý CR, víkendový 

CR, dlouhodobý CR 

Podle převaţujícího místa pobytu 

městský CR, příměstský CR, venkovský 

CR, agroturistika CR, horský CR, 

přímořský CR 

Podle ročního období 
sezónní CR, mimosezónní CR, celoroční 

CR 

Podle pouţitého dopravního 

prostředku 

motorizovaný CR, ţelezniční CR, letecký 

CR, lodní CR 

Z hlediska dynamiky 
pobytový (statický), putovní (dynamický) 

CR 

Ze sociologického hlediska 
návštěvy příbuzných a známých, sociální 

CR, komerční CR, etnický CR 

Zpracování: vlastní 

 

3.5 Turistický potenciál 

 

 „Turistický potenciál je souhrnná hodnota všech předpokladů cestovního ruchu 

oceněných na  základě bodovací škály, snížená o zápornou hodnotu negativních faktorů 

rozvoje CR – zejména o špatný stav složek životního prostředí (kyselé deště, nízká 

kvalita vzduchu aj.)“. [5] 

 

 

 



18 

Turistický potenciál tvoří především tři faktory:  

 

Selektivní (stimulační) faktory  

 

Dělí se na: 

 objektivní (např. vnitropolitická situace, ekonomické předpoklady, demografické 

skutečnosti, kvalita ţivotního prostředí); 

 subjektivní (např. módnost, vliv reklamy a propagace, vlastní záţitky). 

 

Do skupiny objektivních selektivních (stimulačních) faktorů patří: 

 

- politické faktory - obecně platí, ţe cestovní ruch se ve větší míře rozvíjí spíše                 

v mírovém uspořádání světa. Dále také záleţí na vnitropolitické situaci v dané zemi        

a na charakteru politického systému; 

 

- dosaţená ţivotní úroveň a objem fondu volného času – vrstvy finančně lépe zajištěné  

zpravidla vyhledávají destinace cestovního ruchu, které jsou draţší a vzdálenější;  

 

- ţivotní prostředí – lidé ţijící v oblastech s poškozeným ţivotním prostředím  

vyhledávají často formy zdravotně orientovaného cestovního ruchu nebo venkovského  

cestovního ruchu, ať uţ jako individuální nebo organizovanou rekreaci; 

 

- demografická struktura - tedy vše, co se týká obyvatelstva. Jedná se především            

o mentalitu, zvyky, vzdělanost, věkové sloţení, porodnost, úmrtnost atd. 

  

 Mezi subjektivní selektivní (stimulační) faktory řadíme různé psychologické 

pohnutky (např. vlastní záţitky a zkušenosti, poznatky o místních kulturách apod.), 

kterými je ovlivňováno rozhodování jednotlivce nebo skupiny lidí k účasti na cestovním 

ruchu a k výběru destinace pro cestovní ruch. Velkou roli zde hraje reklama, propagace, 

zkušenost, módnost apod. 
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Lokalizační faktory  

 Rozhodují o konkrétní lokalizaci nebo o vyuţití konkrétní oblasti cestovním 

ruchem z hlediska přírodních moţností, charakteru společenských podmínek nebo 

atraktivit. 

 

Dělí se na: 

 přírodní faktory; 

 společenské faktory. 

 

 Mezi přírodní faktory patří klima (podnebí), hydrologické poměry, reliéf, 

geologie, flóra  a  fauna. 

 

 U společenských faktorů jde o stálé objekty (hrady, zámky, divadla) nebo 

jednorázové akce (festivaly, koncerty, církevní akce). Do skupiny společenských 

atraktivit můţeme začlenit: 

 

- kulturně-historické památky – architektonické památky (hrady, zámky, kláštery),  

uţitkové stavby (větrné mlýny), sídelní komplexy (městská jádra), památníky, 

sakrální  stavby; 

 

- kulturní zařízení – tedy zařízení soustřeďující sbírky - muzea, galerie, knihovny           

a zařízení, prostřednictvím kterých se uskutečňují kulturní akce - divadla, hudební   

sály, kina, amfiteátry; 

 

- kulturní akce -řadí se sem hudební festivaly, taneční a divadelní festivaly, filmové  

festivaly, karnevaly, poutě; 

 

- sportovní akce - dělí se na  pravidelné a nepravidelné, patří sem například olympijské  

hry, mistrovství v různých sportech, ale i býčí zápasy; 

 

- jiné akce - konference, kongresy a sympozia; pivní festivaly, zábavní parky a další. 
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Realizační faktory 

 Realizační faktory mají významné postavení pro konečnou fázi uskutečňování 

cestovního ruchu. Realizační faktory umoţňují dosáhnout dané oblasti dopravními 

prostředky, a tak vyuţít ubytovacích a stravovacích zařízení v  místě. [9] 
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4 CHARAKTERISTIKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 

4.1 Historie města 

 

 Strategická poloha i příhodné klima na významné obchodní křiţovatce u řeky 

Moravy přitahovaly osadníky uţ od starší doby kamenné, doloţeno je také osídlení 

keltské a římské. V 8. a 9. století vznikal na území dnešního Starého Města, Uherského 

Hradiště a Sadů opevněný areál, jedno z nejdůleţitějších center Velké Moravy. 

 Po zániku Velkomoravské říše význam tohoto místa upadal aţ do 13. století. 

V tomto čase totiţ začaly loupeţivé výpravy, které představovaly váţnou hrozbu, a  tak 

se roku 1257 český král Přemysl Otakar II. rozhodl zaloţit na  území, které náleţelo 

velehradskému klášteru, na soutoku Moravy a Olšavy, pevnost Hradiště (původní název 

Nový Velehrad) na obranu východní hranice českého státu. Název Uherské Hradiště byl 

poprvé pouţit aţ v roce 1587.  

 

Obr. 4.1 Pevnost Uherské Hradiště 

Zdroj: www.mesto-uh.cz 

 

 Brzy vznikly v těsném sousedství dvě trhové osady, kaţdá s náměstím. Obě 

náměstí propojila dnešní Prostřední ulice a v  roce 1296 bylo uprostřed ní vybráno místo 

pro stavbu radnice. Od první poloviny 14. století bylo město opevněno kamennou 

hradbou, která byla po další staletí zdokonalována. 
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 Ve středověku patřilo Uherské Hradiště k významným moravským městům. 

Největšího rozmachu dosáhlo za vlády Jiřího z Poděbrad a na   přelomu 15. a 16. století.  

V následujících staletích zde byly časté poţáry, epidemie a nepřátelské vpády.  

 Staleté sevření hradbami a jen pozvolná modernizace v 19. století, kdy byla 

postavena řada významných budov (např. justiční palác nebo Nová radnice), přispěly 

k uchování původního středověkého půdorysu i řady architektonických památek, jejichţ 

rekonstrukce se v posledních letech snaţí napravit některé urbanistické zásahy 

minulosti. [1] [2] 

 

4.2 Základní informace 

 

4.2.1 Geografická poloha a administrativní členění 

 

 Město Uherské Hradiště se nachází na  řece Moravě v Dolnomoravském úvalu    

a je obklopeno od východu Bílými Karpaty a od západu vrcholky Chřibů. 

 S účinnosti od 1. ledna 2000 je území České republiky rozděleno na  14 krajů. 

Uherské Hradiště leţí v jihovýchodní části Zlínského kraje, který je rozdělen do čtyř 

oblastí: Kroměříţsko, Vsetínsko, Zlínsko a Uherskohraďišťsko. [12] 

 

 

Obr. 4.2 Okresy Zlínského kraje [27] 

 

 Uherskohradišťsko sousedí na severozápadě s kroměříţským                               

a na severovýchodě se zlínským okresem. Jihovýchodní hranice je součástí hranice mezi 

Českou a Slovenskou republikou. Na jihozápadě hraničí s okresem Hodonín, který 

náleţí k Jihomoravskému kraji. [12] Jednotlivé obce okresu Uherské Hradiště jsou 

uvedeny v  Příloze č. 1.  
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Tab. 4.1 Základní charakteristika [9] [11]  

Základní charakteristika okresu 

Uherské Hradiště k 31. 12. 2010 

Rozloha (km²) 991 

Počet obcí 78 

Počet částí obcí 98 

Města 7 

Počet obyvatel 144 203 

Okresní město Uherské Hradiště 
 

 Součástí města Uherské Hradiště jsou městské čtvrti Jarošov, Mařatice, 

Míkovice, Rybárny, Sady a Vésky. [22]  

 V celém městě včetně jeho čtvrtí ţilo k 1. 1. 2010 celkem 25 551 obyvatel. [13] 

 

4.2.2 Geografické zatřídění Uherského Hradiště do rajonizace CR v ČR 

 

 Uherské Hradiště patří mezi významné centrum Slovácka - výrazné etnografické 

oblasti jihovýchodní Moravy s unikátním folklorem, cimbálovými muzikami, dobrým 

vínem, rozmanitými kroji a řadou tradic. [23] 

 

Obr. 4.1 Regiony [26] 

 

 Z hlediska cestovního ruchu představuje Slovácko přirozený turistický region     

s obdobnou geografickou stavbou, společným historickým základem a folklórní tradicí, 

který je součástí marketingového turistického regionu Jiţní Morava. [23] 

 

 

 



24 

Tab. 4.2 Rozdělení [23] 

Turistický marketingový region Jiţní Morava 

Turistický region Slovácko 

Přirozená turistická oblast Uherskohradišťsko 

Subregion Uherské Hradiště 

 

Velkou část území Slovácka spojuje turistická vodní cesta Baťův kanál, jejíţ 

význam pro rozvoj cestovního ruchu Slovácka, ale i Uherskohradišťska v posledních 

letech rychle roste.  

 Turistický potenciál Uherského Hradiště a jeho regionu je zaloţen především    

na kulturním dědictví. Centrum města totiţ bylo prohlášeno Městskou památkovou 

zónou s řadou historicky cenných objektů a blízké okolí města také nabízí hned několik 

historických staveb nadregionálního významu (hrad, zámek, poutní místo), coţ vytváří 

vhodné podmínky pro cestovní ruch zaměřený na kulturní památky. 

 Ke kulturnímu dědictví se řadí i tradiční řemesla, výrobky a lidové zvyky.           

I v této oblasti umoţňuje město a jeho okolí rozsáhlou nabídku od vinařství                  

aţ po svébytný slovácký folklór. 

 Pro rozvoj cestovního ruchu město přikládá velký význam navazování vztahů. 

Jedná se o vazbu na turistické atraktivity sousedních měst a obcí, např. Kunovice 

(letectví), Staré Město (archeologická naleziště), Ostroţská Nová Ves (lázně, jezera). 

Dále město vyuţívá vazeb v rámci regionu Slovácko a jako jeho součást, resp. jedno     

z center, se také prezentuje na propagačních akcích.  

 Pro efektivní rozvoj cestovního ruchu bude dále důleţité začlenit město            

do evropských tras, které propojují města a místa s podobnou tematikou – památky        

a vinařství. [23] 

 

4.3 Atraktivity Uherského Hradiště a jeho okolí 

 

 Královské město Uherské Hradiště nabízí mnoţství překrásných historických 

památek i malebných zákoutí, které mohou potencionální návštěvníci vyuţít 

k příjemným procházkám či výletům na kole. [29] 
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4.3.1 Kulturně-historické atraktivity 

 

 Centrum města bylo prohlášeno Městskou památkovou zónou, která zahrnuje 

dochovaný středověký půdorys města se dvěma velkými náměstími – Masarykovým     

a Mariánským, která spojuje Prostřední ulice s radnicí. Historickým jádrem můţe 

návštěvníky provést „Městský turistický okruh“ nebo průvodce Městského 

informačního centra. [22] 

 Na následující mapě jsou označeny zajímavé kulturně-historické objekty            

v centru města. Podrobnější popis těchto objektů se nachází v Příloze č. 2.  

 

 

Obr. 4.2 Kulturně-historické objekty v centru města 

Zdroj: obrazky.info-hradec.cz 

Zpracování: vlastní 

 

1 – kostel sv. Františka Xaverského 9 – františkánský klášter 

2 – dŧm U Slunce    10 – ţidovská synagoga 

3 – lékárna U Zlaté koruny   11 – justiční palác 

4 – Nová radnice    12 – Matyášova brána 

5 – šikmá věţ Staré radnice   13 – Slovácké muzeum 
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6 – morový sloup    14 – Slovácké divadlo 

7 – kaple sv. Alţběty    15 – Galerie Slováckého muzea 

8 – kaple sv. Šebestiána   16 – kostel Zvěstování Panny Marie  

 

4.3.2 Kulturně-historické atraktivity v okolí města 

 

- základy velkomoravského kostela (nejvýznamnější archeologická památka 

Uherského Hradiště) 

- měšťanské vinné sklepy v Mařaticích (nejstarší sklepy pocházejí aţ z 18. století,     

ve sklepě č. 367 je k vidění nástěnná malba od Joţi Uprky; za pozornost stojí také  

barokní dům s vinárnou „U Lisu“ se zachovaným lisem na  révu) 

- obec Velehrad (součástí klášterního komplexu je bazilika Nanebevzetí Panny Marie   

a sv. Cyrila a Metoděje, barokní kaple se sochou sv. Vendelína a lapidárium 

s expozicí románské architektury) 

- Archeoskanzen Modrá (představuje napodobeninu slovanského opevněného sídliště) 

- hrad Buchlov (v interiérech je k vidění expozice původního zařízení a bohatá  

přírodovědná sbírka, přístupná je i vyhlídková věţ a kaple sv. Barbory s hrobkou  

majitelů hradu) 

- zámek v Buchlovicích (barokní objekt ve stylu italské vily; interiéry jsou bohatě  

zdobeny štukováním a malbami; zámek je navíc obklopen unikátním parkem) 

- Památník Velké Moravy (národní kulturní památka ve Starém Městě dokumentující  

dějiny Velkomoravské říše) 

- Letecké muzeum v Kunovicích (nabízí k vidění unikátní sbírku dvaceti letadel  

   dokumentujících historii letecké výroby v regionu) 

- Baťŧv kanál (tato historická vodní cesta na  řece Moravě je nyní splavná                  

od Otrokovic aţ do Skalice s navazujícími splavnými úseky řeky v Kroměříţi              

a Hodoníně)  

- Lázně Ostroţská Nová Ves (nabízejí balneoterapii, která je zaloţená na sirnatých  

pramenech působících příznivě nejen na pohybové ústrojí, ale má vliv i na koţní  

onemocnění) [29] 
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4.3.3 Přírodní atraktivity 

 

 Ve střední části Uherskohradišťska se rozprostírá níţina Dolnomoravského 

úvalu přecházející v podhorská pásma – na západě do pohoří Chřibů s nejvyšším 

vrcholem Brdo (587 m), na severovýchodě do území Vizovických vrchů                         

a na  jihovýchodě do nízkého předhůří Bílých Karpat s nejvyšším vrcholem Velkou 

Javořinou (970 m). Téměř na celém území Uherskohradišťska se rozprostírá široká niva 

řeky Moravy se vzácnými luţními lesy. Členitý terén a bohaté lesní komplexy vytvářejí 

krásné prostředí se vzácnou flórou a faunou. Příznivé je zde i podnebí vytvářející dobré 

podmínky pro zemědělství. Průměrná roční teplota činí 8 °C.  

 Na území regionu Slovácko leţí pod záštitou světové organizace UNESCO hned 

tři chráněná území. Jedná se o oblast Bílé Karpaty, oblast Pálavu a kulturní krajinu 

lednicko-valtického areálu. [12] [30] 

 

Mezi přírodní zajímavosti v okolí Uherského Hradiště patří například: 

 

- Naučná stezka Ţivot na slováckém dvoře (poznávací okruh v areálu Školního statku  

Staré Město je zaměřený na poznávání jednotlivých druhů hospodářských zvířat            

a ukázky způsobu jejich chovu; trasa je dlouhá asi 1,5 km a je vhodná pro pěší) 

- Naučná stezka Rochus (stezka v sedmi zastaveních představuje okolí města Uherské  

Hradiště a je vhodná pro pěší i pro cyklisty; délka stezky je 1 km) 

- Naučná stezka Kostelany nad Moravou (stezka přibliţuje na čtyřech zastaveních  

historii obce a představuje obojţivelníky v přírodní památce Tůň; je vhodná pouze   

pro pěší a dlouhá je 1,5 km) 

- Naučná stezka Huštěnovice (představuje v pěti zastaveních biotop nivy řeky   

Moravy; dlouhá je 0,5 km a je vhodná pro pěší, přístupná je však i pro cyklisty 

a vodáky, jedoucí po Baťově kanálu) 

- Naučná stezka Kunovský les (4 km dlouhá výuková přírodovědná stezka s deseti  

zastaveními představuje společenstvo luţního lesa nivy řeky Moravy s typickými 

druhy rostlin a ţivočichů jednotlivých biotopů; je vhodná pro pěší i cyklisty) 

- Rozhledna na Rovnině (nabízí výhled na Bílé Karpaty, Chřiby se siluetou hradu  

Buchlov, Vizovickou pahorkatinu i Hostýnské vrchy) 

- Rozhledna Brdo (nejvyšší kamenná rozhledna na Moravě dosahující výšky 24 m) 

- Přírodní park Chřiby (fauna a flóra). [17] [29] 
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4.4 Turistická infrastruktura 

 

 Přímo v Uherském Hradišti jsou příznivé podmínky především pro krátkodobou 

rekreaci. Centrum města získává stále větší význam pro odpočinek i u obyvatel města, 

a to atraktivní nabídkou veřejných prostranství, zejména na nádvořích a v atriích,            

s moţnostmi nákupů, kulturního a společenského vyţití a celkovým esteticky příznivým 

působením. 

 V rámci svých kapacit město rozvíjí ubytovací a stravovací sluţby spíše 

na střední úrovni. Obecně je moţné konstatovat, ţe nabídka stávajících kapacit nemusí 

vţdy vyhovovat parametrům poptávky. [23] 

 

4.4.1 Stravovací infrastruktura 

 

 Turisté i místní obyvatelé si mohou vybrat z široké škály stravovacích zařízení. 

Vedle hotelů nabízejících stravování se v Uherském Hradišti nachází dalších dvacet 

dva restaurací nabízejících jak českou, tak i mezinárodní kuchyni, pět pizzerií, čtyři 

hospŧdky, které připravují především typickou slováckou kuchyni. Pro turisty můţe 

být zajímavá i nově otevřená restaurace s rybími specialitami, která můţe být jistě 

gastronomickým záţitkem. Pro milovníky dezertů, zmrzlinových pohárů a koktejlů je 

zde i sedm cukráren. 

 K vyuţití volného času si mohou návštěvníci vybrat z osmnácti barŧ, zatančit si  

na dvou diskotékách, posedět s přáteli asi v patnácti kavárnách, které se v létě 

rozšiřují o letní zahrádky. Najdeme zde i kavárny literární a divadelní a navíc kavárna 

Jiné kafé pořádá kaţdoročně letní jazzové dny. Místní čajovna nabízí moţnost 

vyzkoušet vodní dýmku a speciální čaje. Degustaci místních vín nabízí patnáct vináren 

a vinných sklípkŧ. [18] 

 Nevýhodou je, ţe se ve městě nenachází ţádné stravovací zařízení, které by bylo 

určeno jen pro nekuřáky, a proto zařízení, kde se kouří, ztrácejí svou klientelu                 

v rodinách s dětmi. Stravovací sluţby ve městě jsou poskytovány spíše na střední 

úrovni. 
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4.4.2 Ubytovací infrastruktura 

 

 Ubytování v Uherském Hradišti zajišťují hotely především střední a niţší 

kategorie, penziony a ubytovny. Výjimku představuje čtyřhvězdičkový hotel Slunce      

a  hotel U Hejtmana Šárovce. [23]  

 

Tab. 4.3 Ubytovací zařízení [19] 

název ubytovacího zařízení 
klasifikační 

třída 

celková kapacita 

(lŧţka) 

cena  

(1. os./noc) 

HOTELY 

BW hotel Grand *** 75    950,- Kč 

Hotel a restaurace Koníček *** 44 1 170,- Kč 

Hotel Maxi *** 32    990,- Kč 

Hotel Morava *** 111    790,- Kč 

Hotel Mlýnská *** 66    900,- Kč 

Hotel Quadro Club *** 48    900,- Kč 

Hotel U Hejtmana Šárovce **** 30 1 150,- Kč 

Hotel Slunce **** 48 1 800,- Kč 

PENZIONY 

Apartmán a penzion Pod Kopcem *** 20 480,- Kč 

Apartmán Dobrá naděje * 8 800,- Kč 

Penzion Janett * 60 200,- Kč 

Penzion Modrá růţe * 20 480,- Kč 

Penzion Manett * 80 350,- Kč 

Penzion Na Stavidle *** 36 400,- Kč 

UBYTOVNY 

Turistická ubytovna Orlovna * 29 250,- Kč 

Ubytování ve vzdělávacím centru * 32 260,- Kč 

Ubytovna Pozemního stavitelství  * 15 260,- Kč 

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 

Dočekalovi * 3 250,- Kč 

Marie Seménková * 3 350,- Kč 

Obdrţálkovi * 4 300,- Kč 

Zpracování: vlastní 

 

Celková kapacita místních ubytovacích zařízení: 764 lŧţek 
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4.4.3 Kulturní, sportovní akce a příleţitosti ve městě 

 

  Současné kulturní dění ve městě se soustřeďuje především kolem stálé divadelní 

scény Slováckého divadla, Slováckého muzea, které nabízí ke zhlédnutí stálou expozici 

„Slovácko“ – způsob ţivota a lidové tradice regionu, Střední uměleckoprůmyslové 

školy, Klubu kultury, Městských kin, Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, několika 

galerií, soukromých pořadatelských agentur  a  místních kulturních zařízení. [22] 

 

Tab. 4.4 Akce pořádané v Uherském Hradišti [25] 

název akce druh akce pořadatel
1
 

LEDEN 

Novoroční projev s přípitkem starosty koncert váţné hudby KK 

Projekt 100 - 2007 celostátní akce, přehlídka významných filmů MKH 

ÚNOR 

Dny evropského filmu přehlídka nových filmů MKH 

BŘEZEN 

Setkání - Stretnutie výstava výtvarníků a fotografů KK 

Český lev přehlídka oceněných filmů MKH 

DUBEN 

Noc s Andersenem čtení a nocování dětí v knihovnách, školách KBBB 

Na kole vinohrady Uherskohradišťska cykloturistika MIC 

Velikonoční jarmark jarmark s doprovodným programem KK 

KVĚTEN 

Hradišťský plenér mezinárodní malířské sympozium  KK 

ČERVEN 

Svatojánský jarmark  jarmark pořádaný na  Mariánském nám. KK 

Mezinárodní festival Kunovské léto přehlídka dětských folklórních souborů KK 

Hradišťské kulturní léto směs kulturních programů KK 

Hradišťské sluníčko minifestival k podpoře dětského čtenářstva KBBB 

ČERVENEC 

Hradišťské kulturní léto 
směs kulturních programů, součástí je Hello 

jazz weekend 
KK 

Kopaničářské slavnosti  lidové slavnosti ve Starém Hrozenkově KK 

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků vystoupení folklórních souborů a muzik  KK 

Letní filmová škola projekce pro veřejnost, koncerty, výstavy  MKH 

SRPEN 

Hradišťské kulturní léto směs kulturních programů KK 

Divadelní jarmark prezentace open-air  "pouliční" kultury MKH 

                                                 
1
 KK – Klub kultury; MKH – Městské kino Hvězda; KBBB – Knihovna B. B. Buchlovana; MIC – 

Městské informační centrum 
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ZÁŘÍ 

Hradišťské kulturní léto směs kulturních programů KK 

Slovácké slavnosti vína a otevření 

památek 

krojová přehlídka, vystoupení folklórních 

souborů, poznání památek města KK 

ŘÍJEN 

Mezinárodní festival hudebních 

nástrojů lidových muzik 

výchovný koncert, večer u cimbálu, 

hudebním matiné, beseda s ukázkami apod. KK 

Oslava zaloţení Československa vzpomínková KK 

Na kole vinohrady Uherskohradišťska cykloturistika MIC 

Týden knihoven kaţdý den speciální program KBBB 

Setkání broučků 
ukončení Týdne knihoven vypuštěním 

lampionů 
KBBB 

Dny visegrádské kultury festival filmů, divadla, hudby i gastronomie MKH 

LISTOPAD 

Křest svatomartinských vín ochutnávka vín, kulturní program MIC 

Týká se to také tebe 
mezinárodní ekologický festival, soutěţ 

filmů, diskuze 
KK 

PROSINEC 

Vánoční jarmark 
jarmark s kulturním programem, Jeţíškova 

dílna 
KK 

Mikulášský rej 
spojený se slavnostním rozsvícením 

vánočního stromu   
KK 

Silvestr na pomezí 
výstup na Velkou Javořinu, zapálení Vatry 

přátelství 
KK 

Zpracování: vlastní 

 

 O zachování tradic se ve městě a okolí starají především folklórní soubory   

(např. Hradišťan, Kunovjan, Cifra apod.), které se během roku účastní anebo přímo 

pořádají téměř ve všech čtvrtích města hody s právem, fašank nebo besedy u cimbálu.  

  Ke sportovnímu vyţití město nabízí nově postavěný aquapark, dále fotbalový 

stadion, zimní stadion, sportovní halu, tenisové haly a kurty, fitness centra, bowling, 

cyklostezky, v okolí golf, lyţařské vleky atd.  

 Město pořádá také řadu sportovních akcí, jako: Slovácký minitriatlon, Slovácký 

běh a pod záštitou Městského informačního centra akci na kole vinohrady 

Uherskohradišťska. 

 Díky rekonstrukcím, které proběhly v posledních letech, můţe město nabídnout 

svým potenciálním návštěvníkům širokou škálu sluţeb, obchodů a  dalšího kulturního 

vyţití. [22] 
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4.4.4 Dopravní infrastruktura 

 

Silniční doprava 

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, Uherský 

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

 

Komunikace patří do sítě evropských silnic s mezinárodních provozem kategorie E. 

 

Městská hromadná doprava 

 Městská hromadná doprava zajišťuje kvalitní dopravní obsluhu celého města. 

Mezi negativa patří četnost spojů, umístění a počet zastávek, zejména v okrajových 

částech města, kvalita vybavení zastávek včetně informačního systému.  

 Autobusovou dopravu zajišťují pravidelné linky ČSAD Uherské Hradiště,      

a to formou příměstské autobusové dopravy a městské autobusové dopravy. 

 Pro redukci dopravní zátěţe centra města je nutné předělat koncepci dopravy 

a průjezd vozidel minimalizovat např. rozšířením pěší zóny, řešením odstavných 

parkovacích ploch po obvodě centra města a dalšími opatřeními.  

 

Železniční doprava 

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). 
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Cyklistická doprava 

 Uherské Hradiště a jeho okolí má díky své poloze velmi dobré podmínky         

pro cyklistickou dopravu. Cyklisté vyuţívají především integrovanou stezku podél 

silnice I/50  a  silnice III.třídy, místní  a  účelové komunikace.  

 Městem prochází nadregionální dálková cyklistická trasa č. 47 „Moravská”. 

Trasa je vedena po  integrované stezce pro cyklisty i chodce, vede z jihu od Kostelan      

a Ostroţské Nové Vsi k novému závodu Letu, odtud k jiţnímu okraji sídliště Mojmír    

aţ na levý břeh řeky Moravy.  

 Regionální cyklotrasa č. 5049 od vlakového nádraţí ve Starém Městě vyuţívá 

především místní komunikace a vede po silničním mostě přes řeku Moravu.                   

V Uherském Hradišti trasa pokračuje dále aţ do Mistřic. 

 Územím města prochází i uherskohradišťská vinařská stezka, která je součástí 

Moravských vinařských stezek.  

 V prosinci 2007 byla zkolaudována  a  uvedena do provozu cyklostezka spojující 

místní části Mařatice – Jarošov a v r. 2010 zrekonstruována cyklostezka vedoucí                

přes Kunovský les. [20] 

 

4.4.5 Informační sluţby 

 

 Od roku 2000 provozuje Region Slovácko Městské informační centrum 

v Uherském Hradišti. Během krátké doby se zařadilo mezi nejlepší s certifikací 

ATIC A, a v rámci certifikace přirozeného turistického regionu zatím jako jediné 

získalo kategorii regionálního centra. Spolupracuje s řadou veřejných institucí 

i soukromých subjektů. Prostřednictvím tohoto sdruţení se Uherské Hradiště pravidelně 

prezentuje jako součást turistického regionu Slovácko i  jako samostatná destinace       

na veletrzích a výstavách 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. Jeho aktivity výrazně napomáhají vytvářet 

image Uherského Hradiště jako atraktivního turistického místa. 

 Mezi poskytované sluţby patří především bezplatné poskytování informací 

turistům a obyvatelům města. Dále MIC poskytuje sluţby faxování, kopírování, pouţití 

počítače s připojením na internet, prodej upomínkových předmětů, prodej map               
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a průvodců, prodej vstupenek, průvodcovské sluţby, skenování, směnárenské sluţby, 

turistické programy, zprostředkování ubytování a cyklopůjčovnu. [16] 
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5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŦ PRÁCE 

 

 

5.1 Rozpočet města 

Tab. 5.1 Náklady 

Náklady 2009 2010 

účast na veletrzích 169 000,- Kč 170 000,- Kč 

podpora cestovního ruchu 234 000,- Kč 303 000,- Kč 

propagace města  690 000,- Kč 663 000,- Kč 

fond cestovního ruchu 125 000,- Kč 125 000,- Kč 

neinvestiční dotace 2 663 000,- Kč 2 725 000,- Kč 

Zdroj: Odbor kultury a cestovního ruchu 

 

 Z poloţky Podpora cestovního ruchu město platí prezentace v cestovních 

časopisech a novinách, prezentace na webových stránkách, náklady spojené 

s rozhlednou Rovnina. 

 Pro propagaci město pouţívá letáky, mapy, cyklomapy, pohledy, průvodce, 

image materiály města a různé propagační předměty. Těmito prostředky se pak město 

prezentuje na  veletrzích, výstavách cestovního ruchu a také prostřednictvím Městského 

informačního centra, kam tyto materiály dodává. 

 Fond cestovního ruchu města Uherské Hradiště je určen k poskytování 

finančních prostředků formou dotací za účelem podpory cestovního ruchu na  území 

města Uherské Hradiště. Fond je určen na konkrétní akce v oblasti cestovního ruchu, 

činnosti směřující k rozvoji turistické nabídky ve městě, edičně-propagační činnost, 

tvorbu nových produktů a turistických balíčků, a na další aktivity v oblasti cestovního 

ruchu. Dotace z Fondu je poskytována na základě ţádostí. Pokud město ţádost schválí, 

ţadatel si z Fondu smí uhradit náklady spojené s cestovním ruchem. [21] 

 Město vynakládá finanční prostředky formou Neinvestiční dotace na podporu 

činnosti Městského informačního centra a Informačního centra pro mládeţ, které 

sdruţuje Region Slovácko (sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu).  

 Odbor kultury a cestovního ruchu vybírá čtvrtletně poplatky z ubytovacích 

kapacit, tj. od hotelů, penzionů, soukromých ubytovatelů a ubytoven. Poplatek je          

ve výši 4 Kč za lůţko.  
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Tab. 5.2 Výnosy  

2009 2010 

172 700,- Kč 209 700,- Kč 

Zdroj: Odbor kultury a cestovního ruchu  

 

 Odbor kultury a cestovního ruchu spolupracuje s Klubem českých turistů. 

Společně se podílejí na Městském turistickém okruhu, který bude turistu provázet 

městem po památkách a zajímavostech v Uherském Hradišti a zavede turistu aţ k Parku 

Rochus. Klub českých turistů v Uherském Hradišti má na starosti značkování trasy,     

na které získal finanční prostředky právě z Fondu cestovního ruchu.  

 Město je součástí Slovácka a v zásadě vyuţívá koncepční materiály sdruţení 

Region Slovácko, tzn. strategie, vize, plány. Uherské Hradiště se rovněţ s touto oblastí 

prezentuje. Region Slovácko spolupracuje s cestovní kanceláří Amber Travel                 

v  Mikulově na tvorbě produktů cestovního ruchu. Jako jediný v ČR tedy má oficiální 

cestovní kancelář pro Slovácko. Region Slovácko je financován z příspěvků členů, 

grantů a vlastní hospodářské činnosti a představuje jedinou turistickou oblast v ČR, kde 

jsou členy mikroregiony, tedy téměř všechny obce v bývalém okrese Uherského 

Hradiště, coţ odpovídá nově připravovanému zákonu o CR, který připravuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

5.2 SWOT analýza 

 

 K vyhodnocení SWOT analýzy - jednotlivých silných stránek a slabých stránek, 

příleţitostí a hrozeb - jsem vyuţila bodovací stupnici 0 – 5, přičemţ: 

 

0 = ţádný význam/dopad; 

1 = velmi slabý význam/dopad; 

2 = slabý význam/dopad; 

3 = střední význam/dopad; 

4 = silný význam/dopad;  

5 = výrazný význam/dopad na město. 
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Tab. 5.3 SWOT analýza Uherského Hradiště 

Silné stránky Slabé stránky 

Image města jako kulturního centra 

Slovácka 

4 Nedostatečná kapacita a vybavenost 

místních kulturních zařízení 

3 

Přírodní prostředí 2 Nedostatek parkovacích míst  5 

Městská památková zóna s historicky 

cennými objekty 

5 Nedostatek zeleně v centru města 2 

Moţnosti kulturního a sportovního vyţití 3 Nedostatek finančních prostředků       pro 

rozvoj CR 

5 

Unikátní folklór 5 Vysoké ceny za ubytování 3 

Pořádání akcí mezinárodního, národního, 

regionálního rázu 

5 Velká vzdálenost od hlavního města Prahy 5 

Zájem vedení města o zachování tradic 4 Velké mnoţství návštěvníků s jedním 

přenocováním 

4 

Kvalitní turistické informační centrum 4 Jednotný orientační a informační systém 3 

Nabídka vysokoškolského vzdělání  

=> universitní město 

4 Úroveň sluţeb 4 

Vysoký obecný zájem obyvatel o kulturu 4   

Moţnost kulturního CR, turistického CR, 

rekreačního CR, vinařského CR 

3   

Příleţitosti Hrozby 

Vybudování a napojení cyklostezek  4 Zánik tradic a folklóru 4 

Realizace projektu Park Rochus (stezky      

s vyhlídkami, ekostatek, skanzen) 

5 Příliv finančních prostředků do folkloristiky 

na úkor rozvoje jiných druhů kultury 

3 

Vybudování zábavního střediska, zejména   

pro univerzitní studenty  

2 Destinace nebude pro potenciální 

návštěvníky zajímavá 

3 

Rozvoj kongresového CR 2 Konkurence (zajímavá města v okolí) 4 

Externí zdroje financování (dotace z EU), 

zřízení Fondu kultury 

5 Nedostatečná podpora cestovního ruchu ze 

strany vedení města  

4 

Navázání spolupráce se Slovenskem 4 Nedostatečná propagace 4 

Vyuţití potenciálu rodáka J. A. Bati 3 Zastavení realizace projektu Park Rochus 4 

Zlepšení navigačního systému v okolí 

města 

4 Finanční krize  5 

Zvýšení návštěvnosti díky revitalizaci 

bývalé jezuitské koleje, bývalého justičního 

paláce, kina Hvězda, vzniku Centra péče     

o lidovou tvořivost a aquaparku 

5 

  

Zpracování: vlastní 
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 V silných stránkách dominuje zejména Městská památková zóna s historicky 

cennými objekty, unikátní folklór a pořádání akcí mezinárodního, národního                  

a regionálního rázu. Za slabé stránky povaţuji nedostatek finančních prostředků, 

nedostatek parkovacích míst a velkou vzdálenost od hlavního města Prahy jako 

nejvýraznější dopad pro město. 

 Největší příleţitosti pro Uherské Hradiště spatřuji v realizaci Parku Rochus, 

revitalizaci bývalé jezuitské koleje, bývalého justičního paláce, kina Hvězda, a vzniku 

Centra péče o lidovou tvořivost a aquaparku, dále ve zřízení Fondu kultury a získání 

dotací z EU. Nejvýraznější ohroţení pro město můţe mít finanční krize, silnou hrozbou 

je také konkurence, nedostatečná propagace Uherského Hradiště nebo nedostatečná 

podpora cestovního ruchu ze strany vedení města. 

 

 

5.3 Návštěvnost 

 

5.3.1 Slovácké muzeum 

 

Tab. 5.4 Návštěvnost Slováckého muzea 

 2009 2010 

Slovácké muzeum - podle jednotlivých objektů 73 302 81 819 

Slovácké muzeum - podle jednotlivých výstav 106 206 137 551 

Zdroj: www.slovackemuzeum.cz 

 

 Ve srovnání s rokem 2009 se návštěvnost objektů Slováckého muzea (Slovácké 

muzeum, Galerie Slováckého muzea, Památník Velké Moravy, Letecké muzeum) 

zvýšila o 8 517 návštěvníků (tj. o 10,4 %), a návštěvnost podle jednotlivých výstav 

dokonce vzrostla o 31 345 návštěvníků (tj. o 22,8 %). Podle této statistiky můţeme 

předpokládat navýšení návštěvnosti i v  příštím roce, neboť zájem o navštívení objektů    

i výstav Slováckého muzea neustále roste.  

http://www.slovackemuzeum.cz/
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 V následující tabulce můţeme vidět srovnání návštěvnosti za rok 2010 

v jednotlivých kvartálech a v  jednotlivých objektech Slováckého muzea.  

 

Tab. 5.5 Návštěvnost jednotlivých objektů 

Název objektu 
2010 

I. Q. II. Q III. Q IV. Q 

Slovácké muzeum   3 342   2 280   7 110   5 650 

Galerie Slováckého muzea   1 636   1 494   5 397   4 441 

Památník Velké Moravy   2 234   3 890   4 677   7 732 

Letecké muzeum   6 212   5 162 11 218   9 344 

Zdroj: Slovácké muzeum 

 

 Nejvyšší návštěvnost  pozorujeme ve třetím kvartálu, přičemţ nejvíce vzrostla    

u objektu Leteckého muzea, konkrétně o 6 056 návštěvníků proti předcházejícímu 

kvartálu. Důvodem výkyvu je letní sezóna, která probíhá od 6. do 9. měsíce v roce. 

 

5.3.2 Městské informační centrum 

Tab. 5.61 Návštěvnost MIC 

měsíc 
2009 2010 

návštěvnost -10% návštěvnost -10% 

leden   6 402   5 762      5 133,5   4 620 

únor   5 814   5 233      4 871,5   4 384 

březen   6 640   5 976   5 903   5 313 

duben   7 776   6 998   5 901   5 311 

květen   8 647   7 782      7 932,5   7 140 

červen   8 063   7 257   4 350   3 915 

červenec 12 097 10 887 11 746 10 572 

srpen   9 483   8 535   9 976   8 978 

září 10 613   9 552   11 764,5 10 590 

říjen   7 042   6 338     4 730,5   4 259 

listopad   6 135   5 522     7 610,5   6 851 

prosinec   5 693   5 124     3 439,5   3 090 

celkem 94 405  84 966   83 358,5 75 023 

Zdroj: Městské informační centrum Uherské Hradiště 

 

 MIC je informačním centrem s celodenním provozem. Do pololetí platila 

původní otevírací doba pro všechny dny od 8:00 – 18:00 hodin. Od 1. 7. 2010 je MIC 

pro veřejnost otevřeno i v sobotu, neděli a o svátcích od 9:00 – 17:00 hodin.  
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 V roce 2010 do něj denně zavítalo průměrně 213 návštěvníků, celkem ročně 

75 023 (údaj po odečtení 10 % provozních vstupů). Pokles o 12 % (9 942 osob proti 

roku 2009) můţeme pravděpodobně připsat problémům s monitorovacím systémem, ale 

i skutečnosti, ţe lidé stále častěji vyhledávají informace pomocí webových stránek 

(vzrůst návštěvnosti o 54 %) a dotazují se častěji také pomocí mailu nebo telefonicky. 

Velkou roli v ovlivnění návštěvnosti sehrálo i stěhování MIC z budovy bývalé jezuitské 

koleje do nových prostor na Mariánském náměstí a ekonomická situace ve společnosti.

 Nejnavštěvovanějším dnem sezóny se stalo datum 11. 9. 2010, kdy jsou            

ve městě pořádány Slavnosti vína a otevření památek, tehdy Městské informační 

centrum navštívilo 1 790 osob.     

 Během Letní filmové školy navštívilo MIC 5 120 osob. Denní průměr na jeden 

den této akce je 512 osob, coţ představuje oproti roku 2009 mírný vzestup (asi o 2 %). 

 V hlavní turistické sezóně (červen – srpen) navštívilo MIC 26 072 lidí, to je 

průměrně 300 lidí denně. 

 Veškerá data byla získána za pomoci elektronického počítadla umístěného         

na dveřích MIC. Z celkového počtu se odpočítává 10 % provozních vstupů (tzn. počet 

odchodů zaměstnanců z prostoru MIC). 

 

Návštěvnost webové stránky 

 Webové stránky Městského informačního centra www.uherske-hradiste.cz 

navštívilo v průběhu roku celkem 129 625 osob, coţ představuje 355 návštěv denně. 

Proti roku 2009 došlo ke zvýšení návštěvnosti o 54 %. 

 Nejvíce návštěvníků webu bylo z České republiky (89,91%), následovali 

návštěvníci ze Slovenka (5,95 %)  a  USA (1,83 %). Zbývající 1 % návštěvníků bylo 

z Německa, Japonska, Ukrajiny, Polska, Číny, Velké Británie, Francie a ostatních zemí. 

 

Prohlídky města 

 Za rok 2010 uskutečnily pracovnice MIC celkem 30 prohlídek města                

pro 885 zájemců. Prohlídek se zúčastnili dospělí i mládeţ ze základních, středních 

a vyšších škol z celé České republiky. Velkou část klientů tvořili občané ze Slovenka 

a menší část prohlídek byla uskutečněna i pro zájemce z Koreje, Itálie, Francie, 

Španělska, Jamajky, Egypta nebo Alţíru (účastníci Mezinárodní konference o ochraně 

kulturního nehmotného dědictví). 

 

http://www.uherske-hradiste.cz/
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5.4 Plány rozvoje města 

 

5.4.1 Strategický plán rozvoje města 

 

 Vizí města podle Strategického plánu rozvoje do roku 2020 je dynamicky          

se rozvíjející město s bohatou historií a tradicemi, ctící odkaz Velké Moravy, dobré 

víno, folklór i moderní kulturu. 

 

Tab. 5.72 Strategické cíle města [25]  

Strategický cíl města Doporučení k naplnění cílŧ 

Udrţovat a posilovat aktivní 

účast obyvatel na vytváření 

pestré kulturnosti města 

- udrţet a rozšiřovat počet zájmových souborů a organizací  

- finanční podpora ze strany města  

- finanční podpora ze strany sponzorů => opatřit sponzory 

- zachovat specifický vztah k folklórním tradicím, ale rozvíjet 

   i další umělecké kulturní ţánry   

- moţnost vyuţívání místních kulturních zařízení pro zájmové 

  soubory 

- zřízení Fondu kultury 

- spolupráce s místními školami 

Vyřešit prostorové problémy 

a vybavenost významných 

nositelŧ kultury 

- zlepšit stavební a technický stav budov místních kulturních 

  zařízení 

- zřídit nová kulturní zařízení – sály a zkušebny - 

  v nevyuţitých budovách města 

Zvýšit image města jako 

kulturního centra regionu 

- vylepšit internetové stránky města a MIC a vytvořit  

zajímavou nabídku akcí a zvýraznit Městskou památkovou  

zónu => vytvořit poutavou pozvánku, která přiláká   

potencionální návštěvníky 

- zřídit facebook Uherského Hradiště 

- prezentovat město a jeho akce pomocí regionálních deníků, 

místních radiových stanic a regionálních televizních stanic  

- zvýšit počet akcí (nejen zaměřených na folklór) 

- propagace nejen v ČR, ale i na nedalekém Slovensku 

Obnovit a funkčně vyuţívat 

památky ve městě 

- nyní počátek oprav u významných památek, chybí ale 

opravy    kašen a památníků 

- pravidelná údrţba 

- sponzoři (podněcovat zájem místních obyvatel podílet           

  se finančně na obnově) 

- zachovat historický ráz města při obnovách 

- zatím nevyuţitými památkami ve městě jsou: bývalá věznice 

(nyní v majetku státu; město jiţ usiluje o vlastnictví) 

a bývalé Městské lázně (vlastníkem bohuţel soukromý 

majitel, zajímavé by bylo zde zřídit např. wellness centrum, 

nebo zrekonstruovat prostory pro kulturní akce či obchodní 

centrum) 
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Zvyšovat míru provázání 

kultury na cestovní ruch, 

rozšířit nabídku turistických 

atraktivit 

- vytvořit turistický produkt zaměřený na kulturní CR,  

turistický CR, poznávací CR atd. 

- navázat spolupráci v oblasti nabídky produktů cestovního  

ruchu s vedlejšími městy (např. Kunovice, Staré Město,  

Velehrad) a cestovními kancelářemi a agenturami 

- Archeologický skanzen Sady (zajímavá příleţitost, jak  

zviditelnit toto významné naleziště základů 

velkomoravského  kostela) 

- hipoturistika (vybudovat ranč či pouze sezónní středisko) 

- provázání cykloturistiky s poznáním např. po stopách 

  Velké Moravy (Sady – Staré Město – Velehrad) 

Rozšířit nabídku 

ubytovacích kapacit 

- ve městě chybí pětihvězdičkový hotel pro náročnější  

klienty, chybí také wellness hotel 

- dále doporučuji zřízení ubytovacích zařízení poskytujících  

sluţby pro cykloturistiku (např. půjčovna, údrţba a oprava 

kol) 

Zpracování: vlastní 

 

5.4.2 Strategie programu Regenerace Městské památkové zóny 

 

 Město si stanovilo z hlediska programu Regenerace MPZ do budoucna vizi: 

vytvořit z MPZ místo, které bude přívětivé; obyvatelné; prosperující a atraktivní.  

 

Tab. 5.83 Strategické cíle MPZ [24] 

Strategický cíl města Doporučení k naplnění cílŧ 

Stimulovat a posilovat aktivní účast 

vlastníkŧ památek na jejich 

permanentní údrţbě a obnově, 

zachovávat jejich citlivé a dŧstojné 

vyuţití 

- vyhláška města (povinnosti vlastníků pravidelně    

  udrţovat objekty v MPZ) 

- zachovat historický ráz města při obnovách 

- spolupráce vlastníků s městem na projektech oprav  

  MPZ  

- zajistit vliv města na budoucí vyuţití památek 

Řešit problém nevyuţitých 

a zanedbaných památek 

- vyhledávat sponzory v řadách silných místních  

  společností na regeneraci MPZ k získání finančních  

  prostředků do Fondu obnovy historické architektury 

- odkoupení nevyuţité památky bývalé věznice         

  do vlastnictví města  

- vést jednání s vlastníkem objektu bývalých  

  Městských lázní  

Zachovat a doplnit historickou 

urbanistickou strukturu památkové 

zóny, podporovat a rozvíjet bydlení 

 

- doplnit znak města na příjezdových silnicích 

- udrţovat čistotu a pořádek  

- více zeleně 

- zajistit parkovací místa pro obyvatele ţijící v  MPZ 

Regenerovat veřejná prostranství 

a městské parky 

- regenerace městských parků (zejména                       

  ve Smetanových sadech, kde sídlí Slovácké  

  muzeum), výsadba květin, fontána, vylepšit dětská 

  hřiště 
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Bezpečnost a čistota při zachování 

a rozvoji kulturních a společenských 

akcí na území MPZ 

- úklidové práce ihned po skončení akcí 

- větší mnoţství odpadkových košů 

- spolupráce pořadatelů akcí s Městskou policií 

- lepší osvětlení města a kamerový systém 

Přístupnost, prosperita 

a ekonomická přívětivost 

- zlepšit stav tras uvnitř MPZ 

- lepší systém navigace uvnitř města (šipky, mapy)           

  i v  blízkosti města (ukazatel k centru města s MPZ),  

  lepší označení MIC 

- podpora obchodní činnosti a sluţeb při zachování  

  historického rázu objektů 

- úměrná cena za parkování ve městě, vstupné,  

  prohlídky atd. 

Zpracování: vlastní 

 

5.5 Opatření k dalšímu rozvoji  

 

 PARK ROCHUS 

 Nesmírný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu celého regionu skýtá přírodně-

kulturní areál bývalého vojenského cvičiště pod kaplí sv. Rocha mezi částmi města 

Mařatice a Jarošov, nazývaný jako Park Rochus. Mezi základní principy řešení areálu 

patří především ochrana současných přírodních hodnot území, úprava cest a stezek       

(s vyhlídkami, odpočinkovými místy a mobiliářem) lemovaných alejemi a ovocnými 

stromořadími. Mezi uvaţované výstupy záměru patří také botanické expozice, 

ekostatek, muzeum v přírodě. Areál tedy bude plnit rovněţ vzdělávací a kulturní funkce. 

 Území areálu Park Rochus přestavuje evropsky významnou lokalitu zařazenou 

do soustavy Natura 2000 (jedná se o síť chráněných území evropského významu). První 

vegetační úpravy za účelem zachování biotopu pro hlavní předmět ochrany této lokality, 

motýla bourovce trnkového, započaly v roce 2009 a pokračovaly i v následujícím roce. 

 Za symbolický počátek realizace Parku Rochus je povaţováno první sázení 

ovocných stromů za účasti veřejnosti v říjnu 2010. Šlo o výsadbu prvních stromů aleje 

lemující Stezku pokladnic Slovácka. Ta představuje jednu ze čtyř navrţených alejí 

celkové koncepce parku, které se sbíhají ve tvaru kříţe ke kapli sv. Rocha. Na tuto 

výsadbu pak na přelomu října a listopadu navázaly další výsadby dvou ovocných sadů – 

Sad starých krajových odrůd a Sad oskeruší. 

V příštím roce bude realizována výsadba ochranné aleje v jarošovské části areálu 

a spolu s okrajovou částí území budoucího muzea v přírodě projde vegetační úpravou 

horní část Stezky pokladnic Slovácka. 
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Pro údrţbu většiny území byla jako nejefektivnější způsob (údrţby) vybrána 

pastva, první ovečky mají být na Rochus vyhnány jiţ  v  roce 2011. 

V kulturní části parku byla v roce 2009 nově zrekonstruována kaple sv. Rocha, 

která je dominantou celého areálu. V současné době se připravuje 1. etapa realizace 

expozice muzea v přírodě. 

 Park Rochus je dlouhodobým projektem a pro další přípravu, získávání dotací, 

realizaci a správu areálu iniciovalo město Uherské Hradiště zaloţení rozvojové              

a správcovské obecně prospěšné společnosti, která jiţ zahájila svoji činnost.  

 Úspěšná realizace Parku Rochus přinese pro obyvatele města další moţnosti 

oddechu i rekreačního vyţití v přírodě a pro návštěvníky Uherského Hradiště i celého 

Slovácka nový a jedinečný turistický cíl.  

 

Tab. 5.9 Park Rochus 

PARK ROCHUS 

2009-2015 

  
Částky a termíny jsou pouze 

orientační odhady. 

Přírodní část 
(sadové úpravy, přírodní 

rezervace, naučné okruhy, 

botanické expozice) 

Kulturní část 
(kaple sv. Rocha s okolím, 

rekonstrukce přístup. Infrastruktury, 

I.etapa realizace expozice muzea     

v  přírodě) 

Předpokládané náklady 21 800 000 Kč 126 000 000 Kč 

Počátek realizace říjen 2010 
červen 2009 (kaple sv.Rocha) 

jaro 2014 (muzeum v přírodě) 

Předpokládané datum 

otevření 

červen 2014 (přírodní 

areál je přístupný jiţ nyní) 

září 2015 (zregenerovaná 

kaple sv. Rocha – výletní 

místo) 

Forma propagace 
Akce pro veřejnost, internetové stránky, tištěné 

propagační materiály, zastoupení na veletrzích aj. 

Zdroj: Park Rochus, o.p.s. 

 

BAŤŦV KANÁL  

 Vhodnou příleţitostí pro zvýšení návštěvnosti Uherského Hradiště je vodní cesta 

Baťův kanál, jehoţ návštěvnost rok od roku roste. Zde se nabízí vyuţití osy turistické 

cesty od řeky Moravy a Baťova kanálu, přes Galerii Slováckého muzea, všechna 

historická náměstí, jezuitský klášter a Redutu, kolem Slováckého muzea, přes 

Smetanovy sady, sportovně rekreační areál k Mařatským vinohradům. Tuto osu je 
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nezbytné systematicky rozvíjet, doplnit potřebnou infrastrukturou (přístaviště na Baťově 

kanálu) a propagovat. 

 

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL 

 Značný a zatím málo vyuţívaný potenciál představuje postupná revitalizace 

sportovního a rekreačního areálu (rozsáhlého komplexu sportovních zařízení 

vyuţitelných pro místní obyvatele, hlavně děti, ale i pro letní rekreaci v Uherském 

Hradišti), který se nachází v blízkosti historického centra, na trase předpokládané 

turistické cesty. 

 

BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ  

 Je objekt mimořádné historické hodnoty nacházející se na Masarykově náměstí. 

Ještě nedávno slouţil jako dům sluţeb a bylo zde umístěno i Městské informační 

centrum. V současné době budova prochází rekonstrukcí a po jejím dokončení by zde 

podle plánu Regenerace městské památkové zóny měla být otevřená městská galerie 

Joţi Uprky  a  expozice historického vývoje města. Taktéţ se do bývalé jezuitské koleje 

vrátí Městské informační centrum. V centru města se tudíţ objeví kulturní zajímavost, 

která by vzhledem k poloze mohla přilákat velké mnoţství návštěvníků. Předpokládané 

náklady na  obnovu objektu by podle Předběţné studie proveditelnosti měly činit          

55 milionů korun. [24] 

 

BÝVALÁ VĚŢNICE 

 Bývalá věznice vznikla spolu s justičním palácem v  90. letech 19. století.         

Za 2. světové války pouţívali vězení Němci k věznění politických vězňů před jejich 

transportem do koncentračních táborů. Později se zde konaly lidové soudy. Věznice je 

od roku 1960 zrušena a slouţí částečně jako sklady, částečně je prázdná. Nyní město 

Uherské Hradiště usiluje o navracení objektu do svého vlastnictví, neboť v 90. letech 

20. století byla tato budova převedena do rukou Ministerstva spravedlnosti ČR. Není 

zatím jasné, pro jaký účel bude přesně budova pouţívána. Pokud se odkup                      

a rekonstrukce podaří, záměrem města je vytvoření muzea paměti, coţ je opět 

významné pro zvýšení turistické aktivity ve městě. Zřejmě sem přesídlí i městský soud. 

Na rekonstrukci ovšem bude zapotřebí nejméně 400 milionů korun a není jasné, zda     

se tyto prostředky podaří získat. [24] 
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CENTRUM PÉČE O LIDOVOU KULTURU 

 Poslední březnový den roku 2011 bylo slavnostně otevřeno Centrum péče           

o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. Centrum sídlí v nově zrekonstruovaných 

prostorách hlavní budovy Slováckého muzea ve Smetanových sadech v Uherském 

Hradišti. Hlavním úkolem nového muzejního pracoviště je identifikace a dokumentace 

projevů tradiční lidové kultury. Pro slavnostní příleţitost otevření centra přichystali 

odborní pracovníci Slováckého muzea ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury  

ve Stráţnici zahájení výstavy Mistrovská díla tradiční rukodělné výroby Zlínského 

kraje. Součástí nově otevřených prostor se stává také výběrová prodejna tradičních 

rukodělných výrobků – Slovácká jizba. Další novinkou je pravidelná prezentace tvůrců 

z regionu prostřednictvím menších prodejních výstav. [27] 

 

AQUAPARK 

 Aquapark Uherské Hradiště nabízí bohaté sportovní vyţití i příjemnou relaxaci   

v nově vybudovaném areálu. Návštěvník zde nalezne tři zóny. První zóna náleţí 

kondičnímu plavání v plaveckém bazénu, výukovém bazénu a oddychu v parní 

kabině. Druhá zóna je určena pro zábavu, nachází se v ní bazén s divokou řekou, vodní 

číše, vzduchová lavice, vodní chrliče, dnové perličky, 2 whirpooly, dětské 

brouzdaliště, výplavový bazen  a  tobogány.  Třetí wellness zóna je určena především 

pro relaxaci a zahrnuje finskou saunu, balnárium, tureckou lázeň, bylinnou lázeň, 

ochlazovací centrum a slaný whirpool. Pro letní sezónu je samozřejmostí i venkovní 

koupaliště. Jelikoţ nejbliţší aquapark se nachází v Uherském Brodě a zdaleka 

nedosahuje takových moţností vodního vyţití jako uherskohradišťský aquapark, jistě  

do budoucna přiláká mnoho návštěvníků a hlavně posílí návštěvnost skupiny rodin 

s dětmi. Celkové náklady na výstavbu činily 250 milionů korun. [14] [7] 

 

KINO HVĚZDA 

 Rekonstrukce uherskohradišťského kina Hvězda patří mezi hlavní priority 

města. Předpokládané náklady na opravu jsou okolo 43 milionů korun. Kino bude 

vybaveno klimatizací, bezbariérovým přístupem, zvýší se komfort toalet, kavárny, 

prostoru vestibulu, kopule, coţ umoţní nové pojetí doprovodných akcí. Změní             

se i uspořádání řad, a tak návštěvníci budou mít mnohem větší pohodlí při sezení. 

Celkový počet míst se tedy zmenší ze 424 na 365 sedadel. Diváky jistě potěší i zvýšení 

kvality obrazu a zvuku. Promítat se konečně bude v technologii 3D, kterou mělo kino 
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dosud pouze zapůjčenou. Termín ukončení stavebních prací je stanoven na červen 2011. 

Cílem je, aby do dalšího ročníku filmového festivalu Letní filmová škola bylo kino 

připraveno, neboť tento festival je pro město velmi významný. [15] 

 

5.6 Výsledky dotazníkového šetření 

 

 Hlavním cílem mého dotazování bylo posoudit návštěvnost Uherského Hradiště, 

zjistit, jaký je profil návštěvníků a odhalit nedostatky ve sféře poskytovaných sluţeb.  

Pro získání informací jsem vyuţila místní ubytovací zařízení – tříhvězdičkový hotel 

Koníček a tříhvězdičkový hotel Mlýnská. Pracovníci hotelů předávali dotazníky          

po ukončení pobytu hostům k vyplnění. Vzhledem k ochraně interních dat ostatní hotely 

odmítly spolupracovat na získávání informací k mé práci. Dotazník se skládal ze třinácti 

otázek a byl zpracován jednak v češtině pro domácí návštěvníky, jednak v angličtině   

pro zahraniční návštěvníky. Vzor dotazníku je uveden v Příloze č. 3. 

 Dotazování probíhalo v období leden – březen 2011, probíhalo tedy mimo 

sezónu, kdy hotely mají mnohem menší vytíţenost, a proto i celkové mnoţství 

vyplněných dotazníků je nízké. Celkem se mi podařilo z obou hotelů získat                  

57 vyplněných dotazníků, ze všech respondentů bylo 30 zástupců muţského pohlaví    

(tj. 52,5 %) a 27 zástupkyň ţenského pohlaví (tj. 47,4 %) nejčastěji ve věkovém 

rozmezí 36 – 50 let. Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření je uvedeno 

v Příloze č. 5. 

 

Pocházíte z České republiky? 

 Na tuto otázku odpovědělo 70 % dotazovaných ANO – tedy, ţe pocházejí 

z různých koutů České republiky, 30 % dotazovaných zvolilo odpověď NE, byli tedy   

ze zahraničí, přičemţ 11 pocházelo ze Slovenska, 3 ze Švýcarska a 3 z Holandska. 

 

Jak jste do města přicestovali? 

    Převaţujícím způsobem dopravy, který hosté zvolili k příjezdu do destinace, je 

automobil. Na  druhém místě respondenti volili autobus a po něm leteckou dopravu. 

K přepravě vůbec nevyuţili ţelezniční dopravu, kolo ani chůzi.  
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Jak dlouhý byl Váš pobyt? 

 Nejvíce respondentů (tj. 75,4 %) volilo přenocování na 1- 2 noci. Zbývající 

procenta respondentů volila ve stejném mnoţství (tj. 7 %) přenocování na 3 – 6 nocí      

a 7 a více nocí. Ţádný z respondentů nezvolil pobyt bez přespání. K prodlouţení délky 

pobytu by bylo zajímavé nabídnout určitý balíček sluţeb v hotelích. Záporem je, ţe      

ve městě chybí welness hotel. 

  

Kdo Vás do města doprovází? 

Na tuto otázku odpovědělo 70,6 % respondentů; doprovázeli je buď přátelé, 

známí nebo parter/ka. Ţádný z respondentů nepřijel do města s dětmi. Jen 29,4 % hostů 

přicestovalo bez doprovodu. Cílem bylo zjistit, jaká skupina návštěvníků do města 

přijíţdí. Je zřejmé, ţe v období mimo sezónu – kdy dotazníkové šetření probíhalo – 

nenavštívila město vůbec skupina rodin s dětmi. K rozšíření toho typu návštěvníků 

ovšem můţe do budoucna v tomto období přispět nově otevřený aquapark a zanedlouho 

zrekonstruované kino Hvězda. 

 

Hlavním dŧvodem Vaší návštěvy města je? 

 Hlavním důvodem návštěvy byla pro respondenty hlavně sluţební cesta, 

konference či školení - uvedlo 50,9 % (tj. 29 osob). Pro 17,5 % (tj. 10 respondentů) byla 

motivem návštěvy zábava, pak následovaly důvody – návštěva příbuzných, relaxace      

a odpočinek, sport - 10,5 % (tj. 6 osob). Nikdo z dotázaných nezvolil jako účel své cesty 

tranzit, rehabilitaci a léčení, ani poznání místních atraktivit, historie a kultury. Tato 

otázka poukázala zčásti na to, jaký je profil návštěvníka. Z výsledku vyplynulo, ţe 

návštěvníkem města jsou především obchodní cestující. I z tohoto důvodu je důleţité 

zaměřit se na rozvoj kongresové turistiky ve městě. 

 

Navštívil/a jste během Vašeho pobytu městské památky? 

Z 58 % hosté městské památky vůbec nenavštívili. Důvodem můţe být větší 

podíl obchodních cestujících na návštěvě města. Chybou města je nízká propagace 

městských památek, chybějí i ukazatele k nasměrování návštěvníka k památkám.        

Do budoucna mohou zvýšit zájem o prohlídku Městské památkové zóny 

zrekonstruované budovy - jezuitská kolej, kde zřejmě bude nová galerie Joţi Uprky       

a stálá expozice historického vývoje města, popř. bývalá věznice s muzeem totality.  
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Uţ jste někdy toto město navštívili? 

 Z výsledku šetření se dalo vyčíst, ţe se hosté do města vracejí, o čemţ svědčí 

skutečnost, ţe větší polovina dotazovaných (tj. 52 %), zde ve městě byla uţ 5 krát          

a vícekrát. Důvod sice můţe být pracovní, kaţdopádně je ale pozitivem, pokud hosté 

jezdí do Uherského Hradiště opakovaně. Hotely by měly stálým hostům nabídnout 

jistou odměnu, například ve formě prohlídky města s průvodcem. Z předchozí otázky 

navíc vyplývá, ţe více neţ polovina hostů městské památky při svém pobytu ve městě 

vůbec nenavštívila.  Zajímavé by bylo uzavření dohody mezi hotely a městem (popř. 

MIC), a to tak, aby výhody byly na obou stranách. Např. hotely získají od Městského 

informačního centra průvodce za zvýhodněnou cenu, a tak městu stoupne mnoţství 

prohlídek. 

 

Jak hodnotíte následující sluţby poskytované ve městě? 

Tab. 5.10 Hodnocení sluţeb 

 spíše dobře spíše špatně 

 počet odpovědí v % počet odpovědí v % 

ubytovací sluţby 57 100 0 0 

stravovací sluţby 50 87,7 7 12,3 

cenová úroveň sluţeb 51 89,5 6 10,5 

úroveň personálu 51 89,5 6 10,5 

Zpracování: vlastní 

 

 Podle hodnocení hostů lze konstatovat, ţe kvalita ubytovacích sluţeb je na dobré 

úrovni, neboť 100 % dotazovaných odpovědělo, ţe je se sluţbami spíše spokojeno.        

U stravovacích sluţeb je hodnocení poněkud horší. Hosté z 87,7 % hodnotí stravování 

spíše dobře, ale i tak je důleţité sluţby neustále zlepšovat, aby byli hosté spokojeni. 

 Celkem 89,5 % respondentů posuzuje cenovou úroveň poskytovaných 

sluţeb jako přiměřenou a pouze 10,5 % soudí, ţe ceny nejsou úměrné. U hotelů chybí 

nabídka balíčků ve formě např. třídenního pobytu za zvýhodněnou cenu s návštěvou 

aquaparku anebo Slováckého muzea v ceně. Stejné procentuální hodnocení je i u úrovně 

personálu. Podle 89,5 % respondentů je úroveň personálu spíše dobrá, pro 10,5 % spíše 

špatná. Hotelům doporučuji zajištění rekvalifikačních a zdokonalujících kurzů pro své 

zaměstnance. Celkově jsou sluţby ve městě klasifikovány pozitivně, je ovšem nezbytné, 

aby cílem kaţdého podniku patřícího do odvětví cestovního ruchu bylo tyto sluţby 

neustále zdokonalovat. 
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Kolik Vás stojí v prŧměru na osobu a na den Váš pobyt ve městě? 

 Z dotazníků jsem zjistila, v jakém rozmezí se pohybují výnosy z cestovního 

ruchu, neboť útrata zahrnovala ubytování, stravování a další vydané peníze na jeden 

pobytu ve městě. Nejvíce respondentů odpovědělo, ţe utratilo v průměru na jeden den 

pobytu ve městě 1 001 - 1 500 Kč. Pouze 12 % hostů utratilo 2 000 a více Kč. 

 

 Z analýzy výsledků dotazování vyplývá, ţe návštěvníkem Uherského Hradiště 

jsou především obchodní cestující, kteří se účastní sluţební cesty, konference nebo 

školení s jedním či dvěma přenocováními a útratou do 1 500 Kč na den. Chybí návštěvy 

rodin s dětmi. Je tedy jasné, na jakou skupinu potenciálních hostů by se mělo město 

zaměřit a pokusit se ji přilákat. 
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6 ZÁVĚR 

 

 Uherské Hradiště je zajímavá turistická destinace v centru Slovácka nabízející 

výjimečné kulturní, duchovní, společenské, sportovní, gastronomické a další 

záţitky. Město je proslulé svojí pohostinností, dobrým vínem a hlavně zájmem               

o udrţení folklóru a tradic. Silnou stránkou je především zájem ze strany vedení města, 

které se o zachování místních tradic, a zvláště pak o rozvoj města, prokazatelně 

přičiňuje. Dokazují to četné rekonstrukce objektů Městské památkové zóny, městského 

kina, sportovních a kulturních zařízení, ale i podpora místních folklórních, tanečních 

a pěveckých souborů a dalších sdruţení, také zájem o pořádání kulturních aj. 

akcí. Revitalizace a nové vyuţití památek nabízí městu moţnosti k získání návštěvníků. 

Například v  projektu Park Rochus spatřuji velkou příleţitost města k vytvoření 

cestovního ruchu zaměřeného na přírodu a rekreaci a k získání skupiny rodiny s dětmi, 

pro které zde dosud mnoho moţností nebylo. Zájem u této skupiny můţe vytvořit i nově 

otevřený aquapark a samozřejmě cyklostezky. 

 Slabou stránkou je podle mě propagace města, kterou v podstatě město 

nechává na Regionu Slovácko, a také vytvoření určité marketingové strategie. Ani 

úroveň webových stránek města není dostačující. Webové stránky MIC postrádají 

virtuální prohlídku, převedení textu do jiných jazyků a přehlednost v nacházení 

informací. Samozřejmostí by měla být i neustálá aktualizace týkající se zejména 

ubytovací, stravovací infrastruktury a pořádaných akcí. Je zapotřebí tvorba vlastního 

produktu cestovního ruchu a spolupráce s místním cestovními kancelářemi, aby bylo 

město schopné přilákat větší mnoţství návštěvníků. Vţdyť Uherské Hradiště můţe vyjít 

vstříc celé škále hostů. Je zde totiţ moţné provozovat jak kulturní cestovní ruch, tak 

i rekreační, městský, sportovní, obchodní a kongresový. Nedostatkem 

Uherskohradišťska je i dopravní dostupnost – napojení na rychlostní silnice a dálnice      

- a také stav silnic a nefunkčnost blízkého kunovského letiště. Co se týká ubytovacích 

sluţeb, ty jsou dle mého názoru na dobré úrovni. Chybí zde ovšem pětihvězdičkový 

hotel pro náročnější klienty a schází i wellness hotel. Zato u místní gastronomie je co 

zlepšovat. Sluţby nejsou dostačující a chybí zde nekuřácká zařízení a například 

restaurace se zdravou stravou a pro vegetariány.  
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 Z analýzy výsledků dotazování vyplývá, ţe návštěvníkem Uherského Hradiště 

jsou především obchodní cestující, kteří se účastní sluţební cesty, konference nebo 

školení s jedním či dvěma přenocováními a útratou do 1 500 Kč na den. Chybí návštěvy 

rodin s dětmi.  

 Podle mého názoru je Uherské Hradiště jedinečnou destinací naší republiky a má 

potenciálním návštěvníkům určitě co nabídnout, coţ vyplývá i z vlastních  doporučení 

uvedených v mé práci.  

 Cíl mé práce spočíval ve zmapování všech kulturně-historických a přírodních 

atraktivit, různých společenských a sportovních akcí a příleţitostí, které město dokáţe 

potencionálním návštěvníkům nabídnout, a současně v návrhu opatření, která povedou 

ke zvýšení turistické aktivity ve městě. Cíl práce povaţuji za splněný. 
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Příloha č. 1: Jednotlivé obce okresu Uherské Hradiště 

 

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

Březolupy, Březová, 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, Pitín, Podolí, Polešovice, Popovice, Prakšice, Rudice, Salaš, Slavkov, Staré 

Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Stříbrnice, Stupava, Suchá Loz, Sušice, 

Svárov, Šumice, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Brod, 

Uherský Ostroh, Újezdec, Vápenice, Váţany, Velehrad, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, 

Záhorovice, Zlámanec, Zlechov, Ţitková.    
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Příloha č. 2: Kulturně-historické atraktivity 

 

 Dominantou Masarykova náměstí je kostel sv. Františka Xaverského, který byl 

postaven v 17. století jako součást jezuitských budov. Jezuité zřídili před hlavním 

oltářem kryptu, do které nechali slavnostně přenést ostatky zakladatelky jezuitské 

koleje. Dnešní podobu kostel dostal v roce 1755, kdy byly dostavěny obě věţe a kostel 

ozdobila charakteristická fasáda. Ke kostelu přiléhají jezuitská kolej a gymnázium 

s divadelním sálem – nově rekonstruovanou Redutou. 

 Jedinou renesanční stavbou ve městě je dnešní hotel Slunce. V 18. století byl 

majetkem velehradského kláštera. Mnichové zde vybudovali velkou komoru pro sklad 

soli. Od 2. poloviny 19. století budova fungovala jako hostinec a hotel. 

 Barokní lékárna U Zlaté koruny na  Masarykově náměstí slouţila svému účelu 

jiţ od konce 17. století. Uvnitř je dochována část původní výzdoby interiéru – štuková   

a plastická malba, v lunetách jsou vyobrazeni antičtí lékaři a lékárníci. 

 Nová radnice je budova dnešního Městského úřadu na Masarykově náměstí, 

původně vystavěna jako městská spořitelna. Obřadní síň je vyzdobena nástěnnými 

malbami Joţi Uprky, které znázorňují zaloţení města Přemyslem Otakarem II. a přijetí 

privilegií města Jiřím z Poděbrad.  

 Jednou z dominant města je i šikmá věţ Staré radnice v Prostřední ulici. Jádro 

budovy pochází asi ze 14. století. Je řazena k nejhodnotnějším architektonickým 

památkám ve městě. 

 Uprostřed Mariánského náměstí můţeme najít morový sloup. Patří k památkám 

upomínajícím na morové epidemie ve městě.   

 Nejstarší stavbou ve městě je gotická kaple sv. Alţběty ve Vodní ulici, 

pocházející z počátku 15. století.  

 Kaple sv. Šebestiána na dnešním Palackého náměstí byla postavena v roce 

1715 císařskou posádkou, jako výraz díků za odvrácení morové epidemie. V  roce 1969 

byla přesunuta z původního místa o několik metrů na nově vybudované základy. 

 Františkánský klášter byl zaloţen roku 1491. V 18. století prošel přestavbou     

a tehdy také byl vybudován refektář, který je jeho nejvýznamnější místností.                  

V  současnosti zde sídlí státní okresní archiv. Poblíţ kláštera stojí ţidovská synagoga, 

která původně slouţila bohosluţebným účelům. Z původního interiéru synagogy           

se dochovaly pouze zdobené nosné litinové sloupy. V současnosti objekt slouţí jako 

Knihovna B. B. Buchlovana. 



 

 Justiční palác je budova někdejšího krajského soudu, která se nachází 

na Palackého náměstí. Byla postavena v novorenesančním slohu. Dnes zde sídlí střední 

uměleckoprůmyslová škola a součástí budovy je i stará věznice. 

 Matyášova brána se z původního městského opevnění - mimo několika metrů 

kamenných hradeb v Otakarově ulici - zachovala  v  parku u obchodní akademie. Další 

památkou je také barokní kašna na Masarykově a Mariánském náměstí.  

 Slovácké muzeum bylo poprvé otevřeno v roce 1914 v budově bývalé jezuitské 

koleje, teprve v roce 1929 byla městem pro potřeby muzea zakoupena budova bývalého 

střeleckého spolku ve Smetanových sadech, v níţ muzeum sídlí dodnes. Ve dvou 

stavebních fázích bylo k původní budově přistavěno boční křídlo s mozaikovou alegorií 

ročních období. Svým návštěvníkům nabízí stálou expozici „Slovácko“, která zachycuje 

způsob ţivota na Slovácku. V dalších sálech probíhají výstavy národopisné, historické, 

architektonické a vlastivědné. 

 Slovácké divadlo zahájilo svou činnost v roce 1945 hrou Její pastorkyňa                 

V roce 1978 byla otevřená studiová Malá scéna v klubovém prostoru nového hereckého 

domu na Mariánském náměstí. Nyní divadlo provozuje stálou divadelní scénu. 

 Barokní budova staré pošty, ve které je dnes umístněna Galerie Slováckého 

muzea, byla původně postavena jako zbrojnice v letech 1721 – 1723. Po zrušení 

městské pevnosti slouţila jako skladiště, lazaret a poštovní úřad. Do majetku 

Slováckého muzea se dostala v druhé polovině 20. století. Návštěvníci mohou v galerii 

zhlédnout stálou expozici "Výtvarného umění jihovýchodní Moravy", ve třech 

výstavních sálech jsou pořádány výstavy českých i zahraničních umělců. Nádvoří 

galerie i výstavní sály jsou vyuţívány k pořádání koncertů a dalších kulturních 

programů. 

 Kostel Zvěstování Panny Marie je součástí areálu františkánského kláštera. 

Byl postaven na přelomu 15. a 16. století. Stavba kostela je v jádru gotická, s bočními 

kaplemi, zaklenutá v lodi barokními valenými klenbami, které jsou zdobeny štukovým 

dekorem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Dotazník 

 

DOTAZNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA 

 

 
Váţení respondenti, 

 

  jsem studentkou 3. ročníku oboru Ekonomika cestovního ruchu na VŠB-TU Ostrava     

a chci Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. 

Cílem mého dotazování je posoudit návštěvnost ve městě Uherské Hradiště. 

 Tento dotazník je výhradně pro akademické účely a bude zcela respektovat Vaše právo   

na anonymitu; výsledky budou zpracovány s největší diskrétností. Prosím, abyste na otázky 

odpověděli, co nejupřímněji.  

 

Děkuji za vyplnění 

 

1. Pocházíte z České republiky? 

 a) ano 

 b) ne – uveďte název státu: …………………. 

 

2. Jak jste do města přicestovali? (uveďte pouze převaţující způsob dopravy) 

 a) autem 

 b) autobusem  

 c) vlakem 

 d) na kole 

 e) pěšky 

 f) letecky 

 

3. Jak dlouhý byl Váš pobyt? 

 a) jednodenní bez přespání 

 b) 1 - 2 noci 

 c) 3 - 6 nocí 

 d) 7 a více nocí 

 

4. Kdo Vás do města doprovází? 

 a) nikdo, jsem tu sám/sama 

 b) partner/ka/ přátelé/ známí 

 c) děti 

 

5. Hlavním dŧvodem Vaší návštěvy města je: 

 a) poznání místních atraktivit, historie, kultury atd. 

 b) sluţební cesta, konference, školení atd. 

 c) sport 

 d) relaxace a odpočinek 

 e) rehabilitace a léčení 

 f) zábava 

 g) návštěva příbuzných či známých 

 h) tranzit (pouze projíţdíte) 

 



 

6. Uţ jste někdy navštívil/a toto město? 

 a) ne, jsem tu poprvé 

 b) ano, dosud 1 krát 

 c) ano, 2-4 krát 

 d) ano, 5 krát a vícekrát 

 

 

7. Navštívil/a jste během Vašeho pobytu městské památky? 

 a) ano 

 b) ne 

 

8. Stravujete se v místním restauračním zařízení? 

 a) ano 

 b) částečně 

 c) ne 

  

9. Jak hodnotíte následující sluţby poskytované ve městě?  

 (zvolenou odpověď zakrouţkujte v kaţdém řádku) 

 - ubytovací sluţby     a) spíše dobře  b) spíše špatně  

 - stravovací sluţby     a) spíše dobře  b) spíše špatně 

 - cenová úroveň sluţeb    a) spíše dobře  b) spíše špatně 

 - úroveň personálu     a) spíše dobře  b) spíše špatně 

 

10. Kolik Vás stojí v prŧměru na osobu a na den Váš pobyt ve městě? 

(včetně ubytování, stravování, dopravy, nákupů atd.) 

 a) do 1 000 Kč 

 b) 1 001 – 1 500 Kč 

 c) 1 501 – 2000 Kč 

 d) 2 000 Kč a více 

 

11. Věk      

 a) do 25 let    

 b) 26 – 35 let 

 c) 36 – 50 let 

 d) 51  a více 

  

12. Pohlaví 

 a) muţ 

 b) ţena 

 

13. Myslíte, ţe v budoucnu Uherské Hradiště opět navštívíte? 

 a) spíše ano 

 b) nevím 

 c) spíše ne 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Grafické znázornění dotazníkového šetření 
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Hlavním dŧvodem Vaší návštěvy města je: 

 

0

10

20

30

0

6

10

0

6 6

29

0

Důvod návštěvy

 

 

 

Uţ jste někdy toto město navštívili? 

 

0

10

20

30

ne, jsem tu 

poprvé

ano, dosud 1 

krát

ano, 2 - 4 krát ano, 5 krát a více 

krát

13

1

13

30
Počet návštěv města

 

 

 

 



 

Navštívil/a jste během Vašeho pobytu městské památky? 

 

0

10

20

30

40

ANO NE

24

33

Návštěvnost městských památek

 

 

 

Kolik Vás stojí v prŧměru na osobu a na den Váš pobyt ve městě? 

 

0

5

10

15

20

25

30

do 1000 Kč 1001 - 1500 Kč 1501 - 2000 Kč 2001 Kč a více 

13

27

10
7

Útrata na osobu a den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


