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1 ÚVOD 
Cestovní ruch tvoří podstatnou součást světové ekonomiky i hospodářství 

jednotlivých států, což dokládá i fakt, že podle Světové organizace cestovního ruchu 
v roce 2010 cestovalo přes hranice 935 milionů osob. A z pohledu samotných států pro 
ně není zajímavý jen příjezdový cestovní ruch zahraničních turistů, ale také domácí 
cestovní ruch, který má konkrétně v České republice významné místo. Neboť dle 
informací České centrály cestovního ruchu stoupl v roce 2009 o 20%, proto je třeba 
vytvářet stále lepší podmínky sloužící k dalšímu pozitivnímu rozvoji cestovního  
ruchu, avšak s ohledem na životní prostředí.  

Jako vhodnou lokalitu pro aplikaci rozvoje destinace jsem si vybrala obec  
Modrou, která mě přitahuje díky své historii, jež sahá až do 5. století před naším 
letopočtem. V obci Modrá se pracuje na jejím neustálém rozvoji ve všech směrech  
a také je ukázkovým příkladem toho, že vše je v přístupu lidí. Dokladem toho jsou 
finančně nákladné projekty, které tato malá obec s šesti set padesáti obyvateli realizuje. 
A tak dílčími důvody výběru mého tématu bakalářské práce bylo to, že jsem se chtěla 
ještě více o této obci dozvědět a tyto informace nějakým způsobem zvěčnit, osobně  
se potkat s realizátory velkolepých projektů v obci Modrá a vzít si z jejich odhodlání  
a pracovitosti alespoň kousek do svého budoucího profesního života. 

Hlavním cílem mojí bakalářské práce je všechny tyto získané informace zpracovat 
do uceleného souboru a navrhnout další nové nápady, jak do této obce nalákat a přivést 
více návštěvníků a učinit ji z hlediska cestovního ruchu ještě atraktivnější. Zejména 
mám na mysli vznik informačního centra v této lokalitě, kde o této možnosti uvažuje i 
vedení obce. Pozitivní motivací při psaní této práce mi je rovněž vidina toho, že pan 
starosta obce Modrá společně se svými spolupracovníky by byli schopní mé nápady 
zrealizovat. 

V teoretické části mé práce vysvětlím pojmy týkající se cestovního  
ruchu, informačních center a marketingového výzkumu. V praktické části se budu 
zabývat popisem obce Modrá, návštěvností Archeoskanzenu, vyhodnotím výsledky 
vlastního dotazníkového šetření týkající se vzniku informačního centra, navrhnu a blíže  
se zaměřím na možnosti vzniku informačního centra v obci Modrá. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Má bakalářská práce začíná teoretickou části, která bude mít tři hlavní úseky. 

Získané poznatky budou čerpány z literatury a v prvním úseku popíšu základní pojmy 
z oblasti cestovního ruchu, v druhém se detailněji zaměřím na charakteristiku 
informačního centra a v posledním úseku objasním pojmy z oblasti marketingového 
výzkumu. 

V praktické části mé práce budu v její první polovině taktéž vycházet  
z literatury, elektronických zdrojů a osobní komunikace se starostou obce Modrá, panem 
Miroslavem Kovaříkem. Vylíčím zde jak historii obce Modrá, tak přírodní poměry 
v obci a také zde uvedu informace o její současné infrastruktuře, která má co dočinění 
s cestovním ruchem – jedná se o turistické zajímavosti, ubytovací a stravovací zařízení  
a také o možnostech dopravy. Dále se zaměřím na vyhodnocení sekundárních  
dat, poskytnutých od správce Archeoskanzenu. V druhé polovině praktické části 
vyhodnotím primární data, získaná prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření 
zaměřeného na občany obce Modrá a navrhnu možnosti vzniku informačního centra 
v této lokalitě, to vše s pomocí informací získaných od pracovníků informačních  
center, projektových vedoucích strukturálních fondů Evropské unie apod. 

Samotné cíle práce jsem nastínila již v úvodu, nyní je ještě upřesním.  
Hlavními cíli mé práce jsou: 

- získat a zkompletovat podstatné informace o obci Modrá,  
- představit projekty, které v obci probíhají a mají důležitý význam pro 

rozvoj cestovního ruchu,  
- zjistit a následně zpracovat návštěvnost hlavní atraktivity v obci, tedy 

Archeoskanzenu,  
- vyhodnotit vlastní dotazníkové šetření zaměřující se na vznik informačního 

centra v obci Modrá, 
- navrhnout tipy na reálný provoz informačního centra, vylepšení stávajících 

služeb a zavedení nových služeb podporujících návštěvnost atraktivit 
v obci Modrá a jejím blízkém okolí. 
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3 TEORETICKÝ VSTUP DO PROBLEMATIKY 

3.1 Cestovní ruch 
Definice cestovního ruchu podle WTO: ,,Cestovní ruch je činnost osob cestujících 

do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden 
ucelený rok, přičemž hlavní účel cesty je jiný, než výkon výdělečné činnosti v místě
návštěvy.“ [20] Jedná se o mnohostranné odvětví, do kterého patří doprava, turistická 
zařízení, jež poskytují stravování a ubytování, činnost cestovních kanceláří 
a agentur, průvodcovské služby, turistické informační systémy a další infrastruktura 
nebo služby cestovního ruchu. [20] Z celosvětového pohledu se řadí mezi tři největší 
exportní odvětví, spolu s ropným a automobilovým průmyslem. 

Na trhu cestovního ruchu najdeme podniky jak globálního, tak i místního významu. 
Jedná se o trh, který se rychle mění a působí na něj celá řada objektivních  
a subjektivních faktorů. Jsou to politické a společenské změny, demografická struktura  
obyvatelstva, technologický pokrok, množství volného času, změny životního stylu 
apod. Trh cestovního ruchu se spojuje s pojmem cenové elasticity, neboť z výzkumných 
studií se lze dozvědět, že zákazníci spojují vyšší cenu zboží a služeb s vyšší kvalitou. 
Platí to zejména tehdy, pokud zákazníci nemají dostačující informace nebo předešlé 
zkušenosti. [3] 

3.1.1 Typologie cestovního ruchu 
Cestovní ruch se denně projevuje v různorodých formách a druzích, které  

se neustále rozvíjejí a vylepšují s přímou vazbou na poptávku zákazníků a technické 
možnosti nabídky. Druhy cestovního ruchu jsou vázány na motivaci účastníka, tedy  
na účel, kvůli kterému účastník cestuje a nachází se v místě mimo své trvalé bydliště. 
K druhům CR řadíme: rekreační, sportovní, dobrodružný, myslivecký a rybářský, 
náboženský, lázeňský, zdravotní, obchodní, kongresový a stimulační CR.  

Formy cestovního ruchu – zde bereme jako základ hodnocení cestovní ruch  
a různorodé příčiny, které ho ovlivňují a důsledky, jež přináší.  
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Formy CR:  
� z hlediska dynamiky (pobytový a putovní CR), 
� dle počtu účastníků (individuální, skupinový, masový, ekologický), 
� dle způsobu organizování (individuální, organizovaný, klubový), 
� dle věku účastníků (cestovní ruch dětí, mládežnický, rodinný, seniorský), 
� dle délky účasti (výletní, víkendový, krátkodobý, dlouhodobý), 
� dle převažujícího místa pobytu (městský, příměstský, venkovský,  
        agroturistika, horský, vysokohorský a přímořský), 
� dle ročního období (sezonní, mimosezonní, celoroční), 
� dle použitého dopravního prostředku (motorizovaný, železniční, letecký, 

lodní), 
� z hlediska sociologického (návštěvy příbuzných a známých, sociální, 

komerční a etnický cestovní ruch),  
� z hlediska geografického (domácí, zahraniční, mezinárodní, vnitřní, národní  

a regionální CR). [3] 

3.1.2 Subjekty a objekty cestovního ruchu 
Cestovní ruch je otevřený a neustále se rozvíjející systém, jehož součástí jsou dva 

podsystémy – subjekt a objekt cestovního ruchu včetně oboustranných vazeb. Další 
vazby jsou i mezi cestovním ruchem a dalšími systémy tvořící jeho vnější okolí. Jedná  
se o ekonomické, politické, sociální, technicko – technologické a ekologické prostředí. 

Subjektem cestovního ruchu se rozumí jeho účastník. Z ekonomického pohledu je 
to každý, kdo uspokojuje své potřeby prostřednictvím statků v době, kdy cestuje  
a zdržuje se mimo místo svého trvalého bydliště. Vyznačuje se poptávkou  
po produktech cestovního ruchu a jejich následnou spotřebou. Z pohledu statistiky  
se mezi účastníky cestovního ruchu řadí návštěvníci, turisté či výletníci. Dále se mezi 
cestující řadí i stálí obyvatelé, jakožto potencionální účastníci domácího nebo 
zahraničního cestovního ruchu.  

Stálý obyvatel (rezident) z hlediska domácího cestovního ruchu je to osoba, která 
žije minimálně půl roku na určitém místě a přichází do jiného místa, kde pobývá méně
než šest měsíců. Z pohledu zahraničního cestovního ruchu se jedná o člověka, který žije 
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v určité zemi nejméně jeden rok před příchodem do jiné země, na dobu kratší než 
dvanáct měsíců. 

Návštěvník (visitor) z pohledu zahraničního cestovního ruchu se jedná  
o člověka, který cestuje do zahraničí na dobu kratší než jeden rok. V domácím 
cestovním ruchu se vyskytuje v místě mimo své trvalé bydliště po dobu nepřesahující 
půl roku. V obou případech musí být klíčový důvod cesty jiný, než výkon výdělečné 
činnosti. 

Turista (tourist) je člověk, který v domácím, respektive zahraničním cestovním 
ruchu splňuje znaky návštěvníka. Dále je nutné, aby turista v daném místě nejméně
jednou přenocoval. 

Výletník (excursionist) osoba, která cestuje do zahraničí za jiným účelem než 
vykonáváním výdělečné činnosti a na dobu kratší než 24 hodin, aniž by v této zemi 
přenocovala. 

Objektem cestovního ruchu je myšleno vše, co dává podnět účastníkovi 
cestovního ruchu ke změně místa jeho pobytu. Jedná se tedy o přírodu, také  
kulturu, hospodářství apod. Přičemž objekt cestovního ruchu představuje nabídku pro 
účastníky cestovního ruchu. Konkrétně tedy objekt tvoří destinace  
(cílové místo), podniky a instituce cestovního ruchu. Primární nabídkou v destinaci  
se rozumí kulturní a přírodní potenciál, který může mít místní, regionální, celostátní  
až mezinárodní význam. Sekundární nabídkou jsou myšleny podniky a instituce, které 
umožňují účastníkům cestovního ruchu přechodně se ubytovat, stravovat a provozovat 
rekreační, sportovní, kulturní a další aktivity.  

Z hlediska funkcí rozlišujeme zařízení na: 
� městská střediska cestovního ruchu, 
� lázeňská místa, 
� rekreační střediska, 
� rekreační obce, 
� chatové oblasti. [3] 
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3.2 Turistické informační centrum 
,,Je účelové zařízení poskytující informace a případně i služby ze všech oblastí 

souvisících s cestovním ruchem pro potřeby návštěvníků a rezidentů včetně postupně
realizovaných rezervací služeb cestovního ruchu s využitím informačních technologií.“
jak říká PÁSKOVÁ, M.; ZELENKA, J., 2002, str. 297 [8] TIC má v systému řízení 
turismu významné místo. 

3.2.1 Pozice turistického informačního centra v cestovním ruchu 
Hlavním cílem turistického informačního centra v rámci cestovního ruchu je 

poskytnutí všech potřebných informací návštěvníkům o místě, kde se TIC nachází. 
Tomuto cíli napomáhají tabule a cedule, informační kiosky, místní obyvatelé  
a samozřejmě i přístup na počítač s internetem. Výhodou TIC je osobní lidský kontakt 
s návštěvníkem a možnost nabídnutí tištěných materiálů, např. map, propagačních 
letáků apod. Omezujícím faktorem je otevírací doba. 

Dalším významným cílem TIC je propagace, která přivede turisty do dané lokality. 
Může být tak prováděno pomocí: doporučení přátel a známých, informací  
z médií, propagačních materiálů, promotion akcí, informací z CK a CA či pomocí�České 
centrály cestovního ruchu – CzechTourism. [14] 

3.2.2 Základní funkce turistického informačního centra 
- Vytváření databanky cestovního ruchu dané oblasti, která musí obsahovat 

turistické, kulturní a všeobecné informace. Konkrétněji o atraktivitách  
v místě, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních  
a sportovních akcí. Nutnými podmínkami při tvorbě databanky je soustavná  
činnost, uvedení všech potřebných údajů a pravidelná aktualizace.  

- Poskytování informací z databanky pro veřejnost, a to pomocí všech 
dostupných forem, tedy verbálně, telefonicky, prostřednictvím tisku a IT. Formu  
a rozsah styku s veřejností si TIC zvolí samo, dle potřeb cestovního ruchu v dané 
lokalitě. Nejlepší informovanost veřejnosti je pomocí vlastních internetových stránek. 
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- Nabízení dalších služeb spjatých s cestovním ruchem, v případě, že jsou 
poskytovány v souladu s platnými právními předpisy a nenarušují objektivitu a kvalitu 
poskytovaných informací. [4] 

3.2.3 Prostory pro turistické informační centrum a jejich vybavenost 
Na kvalitu poskytovaných služeb v TIC má také významný vliv provozně-technické 

zázemí. Nejlepším místem pro provoz jsou prostory patřící obci/městu, nacházející  
se na frekventovaném místě v centru a v přízemí budovy. Nezbytná je výloha či  
vitrína, jejímž prostřednictvím jsou podávány informace o poskytovaných službách  
a taktéž slouží k prezentaci zboží. Vzhledem k živnostenskému zákonu je zapotřebí  
na dveře umístit informace o provozovateli. Další nezbytností je uzavření smluv 
s dodavateli energie, vody a tepla. 

Při návrhu vybavení TIC je zapotřebí uvědomit si počet a organizaci pracovišť. 
Musí se zde nacházet prostor pro: operátora informačního systému s počítačem  
a tiskárnou, místo pro jednání s klientem, prodejní pult s pokladnou, regály  
na zboží, příruční sklad, prostor pro kancelářskou techniku a stojan na propagační 
materiály, které jsou poskytovány bezplatně. Nábytek má být umístěn tak, aby 
neomezoval v pohybu jak zaměstnance, tak zákazníky. Nejvhodnější podlahou je 
dlažba. Výzdoba prostor má být zaměřena na propagaci dané oblasti. A také by se zde 
měla nacházet velká mapa města či vesnice a jeho okolí.  

Další nezbytnou součástí TIC je technické zázemí. Provozovna musí mít nejméně
jednu telefonní linku, připojení k internetu a PC pro každého zaměstnance. Doporučuje 
se vybavení tiskárnou, kopírkou a faxem, ať už pro interní účely TIC, nebo jako služba 
pro veřejnost. [4] 

3.2.4 Provozní doba turistického informačního centra 
Provozní doba by měla být zvolena dle významnosti a návštěvnosti místa, ve 

kterém se TIC nachází. Otevírací doba není společná, každé TIC si ji určuje 
individuálně podle: 

� počtu potenciálních turistů v místě, kde se informační centrum nachází   
      s ohledem na časový úsek (sezóna, měsíc, den, hodina),
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� množství místních obyvatel, kteří vyhledávají služby TIC,
� místní specifika.

Obvyklá provozní doba je: 
� mimo sezónu: od pondělí do pátku celý den, sobota dopoledne, 
� v sezóně: od pondělí do neděle.  

Sezónou se myslí několik měsíců v roce, v nichž pravidelně dochází k výraznému 
zvýšení počtu turistů v místě, kde TIC působí. [4] 

3.2.5 Právní formy turistického informačního centra 
V současné době není nikde stanoveno, jakou právní formu musí TIC mít. Proto 

existuje poměrně velké množství právních forem zřizovatelů. 

 Mezi nejčastěji vyskytující se v praxi patří: 
� příspěvková či rozpočtová organizace státní správy, 
� příspěvková či rozpočtová organizace samosprávy, 
� obecně prospěšná společnost, 
� zájmové sdružení právnických osob, 
� občanské sdružení, 
� společnost s ručením omezeným, 
� akciová společnost, 
� fyzická osoba. 

Další možné právní formy jsou:  
� nadace, příp. fond, 
� orgán samosprávy, 
� veřejná obchodní společnost, 
� družstvo. [14] 
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3.2.6 Služby turistického informačního centra 
Mezi neplacené služby řadíme: 
� poskytování informací o možnostech ubytování, stravování a rezervace 

ubytování, 
� informace o turistických zajímavostech v místě a oblasti, tipy na výlety, 
� informace o kulturních, sportovních a společenských akcích v místě  

a oblasti, rezervace vstupenek, 
� informace o autobusových a vlakových spojích, 
� informace o místních firmách a institucích, 
� bezplatné obdržení propagačních materiálů o dané vesnici, či městě. 

Mezi standardní placené služby řadíme: 
� faxování, 
� kopírování, tisk, 
� prodej vstupenek, 
� veřejně dostupný internet, 
� průvodcovské služby. 

K placeným doplňkovým službám patří: 
� směnárna, 
� nástěnka s inzeráty, 
� plakátovací služby, 
� vydávání tiskovin atd. 

Prodej zboží a služeb: 
� vstupenky do kin, divadel, na kulturní akce, a to jak v místě, tak i po celé 

ČR, 
� telefonní karty a kupóny do mobilních telefonů, 
� pohledy, poštovní známky, mapy, brožury, CD, DVD,  
� upomínkové předměty, jež jsou typické pro dané místo a oblast. 
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Celou činnost v TIC nelze provádět bez přípravy a přidání nových služeb  
do nabídky a bez potřebných vědomostí o provozu v TIC vzhledem k organizaci práce  
a taktéž i k zákazníkům. [4] 

3.2.7 Zaměstnanci 
Tvoří velmi důležitou součást informačního centra, proto je potřeba aby splňovali 

jisté požadavky a byli tak silným článkem TIC. Mezi znalosti, které musejí pracovníci 
mít, patří: znalost cizích jazyků, mít vědomosti o daném místě, oblasti či celé  
ČR, schopnost pracovat s počítačovou technikou, dokázat se vyznat v databance  
TIC, znalost práce s mapou. K dalším nutným dovednostem zaměstnanců patří: znalost  
a schopnost komunikace s návštěvníky, umět vytvářet příznivé interpersonální vztahy 
v pracovním kolektivu a dokázat komunikovat s kolegy, znát, případně vědět, kde lze 
najít aktuální, přesné a komplexní informace. Pracovník musí mít také přehled v oblasti 
vytváření služeb a následném nabízení těchto služeb veřejnosti. [4] 

3.2.8 Navigace k turistickému informačnímu centru a jeho označení 
Ukazatele, které směřují k TIC, je třeba umístit na: příjezdové komunikace, nádraží, 

odstavná parkoviště a významné turistické cíle (náměstí, zámek, hrad, muzeum atd.). 
Velikost směrovek musí být dostatečná, aby byly dobře viditelné, doporučuje  
se min. 20 x 70 cm.  Na ukazatelích je vhodné použít text: ,,Informační centrum“  
a doplnit ho o piktogram ,,i“ (bílé písmeno „i“ v rámečku se zeleným podkladem), který 
má mít dle standardu navrženého Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism 
rozměr  
15 x 15 cm. 

Provozovna má být zvenku označena tak, aby bylo jasné i z několika desítek  
metrů, že se jedná o informační centrum. Budova se označí v blízkosti vchodu  
do budovy – nad vstupem, nebo nejlépe pokud to jde, tak i na jejím boku. I zde  
se používá standardizovaný piktogram ,,i“. [4] 

3.2.9 Asociace turistických informačních center ČR 
Jedná se o profesní organizaci informačních center (kanceláří). ,,A.T.I.C. ČR je 

samostatné, dobrovolné profesní sdružení, které je nezávislé vůči vládě, zastupitelským 
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orgánům, politickým stranám, podnikatelským subjektům a organizacím“. [13] Cílem 
asociace je, aby fungovala jako centrum informační sítě cestovního ruchu a sloužila  
ke vzájemné výměně informací, zvyšovala odbornost a informovanost TIC, které jsou 
jejími členy, a aby mezi nimi sledovala a předávala zkušenosti. Další činnosti ATIC ČR 
jsou organizování schůzek jejích členů, jejich prezentace na veřejnosti, prosazování 
zájmů i v nadnárodní oblasti. S dalšími oborově blízkými asociacemi pracuje  
na legislativních změnách, které se týkají činnosti TIC, předkládá státním i nestátním 
organizacím podněty o problémech v činnosti informačních center, kooperace s orgány 
státní a místní správy z důvodu rozvíjení cestovního ruchu v dané lokalitě a podílí se  
na koncepci rozvoje cestovního ruchu v určitých obcích, městech a regionech. [4]

3.2.10 Kategorizace a certifikace turistických informačních center podle 
A.T.I.C. 

Kategorizace TIC vychází z brožury, kterou vydala ATIC ČR v roce 1994. Skládá 
se ze čtyř kategorií. Pokud chce informační centrum požádat o certifikaci, tak musí 
splnit jak požadavky na danou kategorii, tak i minimální standard služeb a podmínek 
činnosti. K 29. 11. 2010 bylo v ČR dvě stě certifikovaných TIC prostřednictvím 
Asociace turistických informačních center ČR. [15] 
Jednotlivé kategorie: 
Kategorie D – sezónní TIC:

� není otevřeno po celý rok, 
� jeho funkcí je poskytování informací v sezóně, 
� otevírací doba musí být minimálně 5 dnů v týdnu, 
� podává bezplatné verbální informace o daném místě min. v jednom 
       světovém jazyce. 

Kategorie C – místní celoroční TIC:
� je otevřeno po celý rok a podává informace o místě své působnosti, 
� otevírací doba 5 dnů v týdnu, 
� podává bezplatné verbální informace o daném místě min. v jednom 
       světovém jazyce. 

Kategorie B – oblastní TIC:
� otevřeno po celý rok a poskytuje informace o celém regionu (oblasti), 
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� otevírací doba 6 dnů v týdnu, 
� podává bezplatné verbální informace o oblasti (regionu) min. ve 2 světových 
       jazycích, 
� zprostředkovává průvodcovskou a ubytovací činnost. 

Kategorie A – republikové TIC:
� otevřeno po celý rok a poskytuje informace o celé ČR, 
� otevírací doba 7 dnů v týdnu, 
� do provozovny je bezbariérový přístup, 
� podává bezplatné verbální informace o celé ČR min. ve 3 světových 
       jazycích, 
� obstarává průvodcovskou činnost v místě působení, 
� zprostředkovává ubytovací a průvodcovskou činnost v celé ČR. 

Do minimálního standardu služeb a podmínek činností TIC patří označení 
provozovny logem A.T.I.C. ČR, dále vybavenost technickými zařízeními a poskytování 
informací: 

� jejichž cílem je orientace návštěvníka v místě působnosti TIC, 
� o dopravě, službách, ubytovacích a stravovacích možnostech, kulturních, 
      sportovních a společenských akcí v místě působnosti TIC. 

V provozovně se ještě musí nacházet mapa místa, oblasti a ČR. [4] 

3.3 Marketingový výzkum 
,,Jeho cílem je systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování 

informací, které jsou potřebné pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů. 
Firmy využívají marketingový výzkum v řadě situací. Marketingová analýza může 
pracovníkům pomoci stanovit tržní potenciál a možný tržní podíl, porozumět potřebám 
klientů a tržnímu chování a měřit efektivnost výroby a propagačních aktivit.“ jak říká 
KOTLER P.; ARMSTRONG G., 2004 str. 227 [6] Nejtěžším krokem ve výzkumném 
procesu je stanovení problému a cílů výzkumu. Zde je nutná spolupráce manažerů  
a analytiků, přičemž manažeři definují problém a analytici stanovují cíl výzkumu. 
Marketingový výzkumný projekt by měl mít jeden ze tří primárních cílů.  
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Tři základní cíle marketingového projektu: 
1.) explorativní výzkum má za úkol shromáždit předběžné informace, které 

mají sloužit k vymezení problému a odhadnutí hypotézy,  
2.) deskriptivní výzkum má odborně charakterizovat marketingové problémy, 
3.) kauzální výzkum má za cíl testování hypotéz o příčinných (kauzálních)  

a následných vztazích.  

Dalším krokem je, aby si analytici stanovili, jaké informace budou chtít  
získat, následně vytvoří plán pro jejich efektivní získávání a prezentování 
managementu. V této fázi je důležitý plán výběru respondentů. Kdy výzkumníci musí 
určit: 
� cílové obyvatelstvo, z něhož se má skládat výběrový soubor respondentů, 
� velikost výběrového souboru, tedy kolik lidí by mělo být pozorováno, kdy 

výběrový soubor zahrnující méně než 1 % populace v sobě nese vysokou 
spolehlivost pouze v případě spolehlivého postupu při sestavování výběrového 
souboru, 

� vytváření výběrového souboru, tedy jak mají být respondenti vybráni, zde  
se používá buď finančně náročnější pravděpodobnostní výběrový soubor, nebo 
nepravděpodobnostní výběrový soubor, viz. tabulka č. 3.1. 

Tabulka 3.1. Výběrové soubory v rámci marketingového výzkumu 
Pravděpodobnostní výběrový soubor 
Prostý náhodný soubor Každý člověk má shodnou pravděpodobnost, že bude 

vybrán. 
Vrstvený náhodný soubor Obyvatelstvo je rozděleno do skupin, např. podle věku a 

výběrové soubory jsou náhodně zvoleny z každé skupiny. 
Shlukový soubor Lidé jsou rozděleni do skupin, např. podle jednotlivých 

městských částí, a z každé skupiny je vybrán shodný 
počet obyvatel do výběrového souboru. 



 21

Nepravděpodobnostní výběrový soubor 
Soubor vhodné příležitosti Výzkumník si vybere snadno dostupné obyvatele, od 

kterých má možnost získat nezbytné informace. 
Soubor vhodného úsudku Zde se výzkumník rozhoduje podle sebe a vybírá takové 

obyvatele, u kterých je předpoklad získání přesné 
informace. 

Určený soubor Výzkumník má za úkol realizovat dotazování u dopředu 
stanoveného počtu populace v každé z několika skupin.  

Zdroj: KOTLER P. str. 119 [7] 
Následující fází je realizace výzkumu, tedy shromažďování, zpracování a analýza 

dat. Shromažďování dat patří k nejdražší části výzkumu, ale zároveň se v něm nejvíce 
chybuje. Proto je potřeba, aby marketingoví pracovníci pozorně sledovali správnou 
realizaci plánu a kontrolovali, zda jsou respondenti vhodně kontaktováni, nebo jestli 
respondenti nechtějí spolupracovat či nepodávají nedůvěryhodné odpovědi. 
Shromažďování dat může být uskutečňováno, jak prostřednictvím marketingových 
odborníků dané firmy, tak i externími firmami.   

K získání potřebných informací se může dle výzkumného plánu požadovat získání 
sekundárních, primárních či obojích dat. Přičemž sekundární data obsahují  
informace, které už existují, nebo byly zjištěny za odlišným účelem již dříve.  
A u primárních dat se jedná o informace, které jsou získávány účelově pro řešení 
daného výzkumu. Získání primárních dat je zpravidla finančně náročnější, než zjištění 
dat sekundárních. [6] 

Následnou fází marketingového výzkumu je analýza informací, kdy analytik vkládá 
získaná data do tabulek, třídí je a zkoumá četnost výskytu potřebných údajů.  
U nejpodstatnějších proměnných určuje průměrné hodnoty a statistické indikátory jejich 
změn. Taktéž by měl používat moderní kvantitativní metody a rozhodovací modely. 
Posledním krokem marketingového výzkumu je prezentace výsledků. Analytik nemá  
za úkol ohromit manažery velkým množstvím dat a statistických technik.  
Má prezentovat pouze taková zjištění, která jsou významná pro marketingové 
strategické rozhodování. A manažeři musí brát v potaz, že zjištěné výsledky nemusí být 
stoprocentně pravdivé, neboť mohlo dojít k výběru nereprezentativního souboru. [7] 
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3.3.1 Nástroje výzkumu 
Ke sběru primárních dat v marketingovém výzkumu jsou často informace získávány 

pomocí dotazníků. 
Dotazníky jsou složeny ze souboru otázek, které musejí být složeny s velkou 

pečlivostí, vyzkoušeny na malém vzorku respondentů a nevhodné otázky musejí být 
vyloučeny případně pozměněny. Nejčastěji výzkumníci dělají chybu, že pokládají 
otázky, na které nelze odpovědět, nebo není potřeba na ně znát odpověď.  Důležitá je 
taktéž forma otázek, která může mít vliv na odpověď respondenta. Rozlišujeme dva 
druhy otázek, a to s uzavřeným či otevřeným koncem. Výhodou otázek s uzavřeným 
koncem je, že se dobře vyhodnocují, ale na druhou stranu u otázek s otevřeným koncem 
výzkumníci zjistí často dosud neznámé skutečnosti. Důležitá je taktéž stylizace a pořadí 
otázek. Otázky mají být jasné, jednoduché a přímé. Úvodní otázky mají za úkol vzbudit 
zájem u respondenta, zatímco obtížné nebo osobní otázky řadíme ke konci dotazníku. 
Samozřejmostí je logická návaznost otázek. [7] 
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4 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA OBCE MODRÁ 

4.1 Základní informace o obci Modrá 
Obec Modrá leží na východě České republiky, konkrétněji na jižní Moravě, asi pět 

kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště. [2] V těsné blízkosti se nachází 
významné poutní místo Velehrad. Obec má rozlohu sto osmdesát dva hektarů a ke dni 
31. 12. 2009 byl počet obyvatel šest set padesát čtyři. [21] Obec Modrá je součástí 
mikroregionu Buchlov spolu s dalšími jedenácti obcemi, přičemž díky tomuto členství 
obec rozvíjí podmínky zvyšující atraktivitu jak historicky, tak i krajinářsky velmi 
bohatého území. [11] 

4.1.1 Geografická charakteristika 
Na jedné z přístupových cest do turisticky oblíbené oblasti moravského Slovácka 

v podhůří Chřibů se rozkládá obec Modrá v údolí Modranského potoka. [2] Chřiby tvoří 
nejvyšší část Středomoravských Karpat. Jedná se o zalesněnou členitou vrchovinu  
o ploše tři sta padesát pět kilometrů čtverečních, která se táhne téměř středem Moravy  
a rozděluje na Severu se nacházející roviny Hané od jižních rovin Slovácka. [31] Chřiby 
se skládají zejména z pískovců a jílovců, které jsou v podobě zvrásněných skalnatých 
útvarů. V poměrně členité rovině, a tedy i v okolí obce Modrá, se nacházejí zejména 
bukové a dubové lesy, ale také javory, lípy či olše. [9] 

4.1.2 Přírodní poměry 
Z klimatického hlediska patří obec Modrá do oblasti Uherskohradišťska, které  

se vyznačuje dlouhým suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou suchou 
zimou. Jedná se tedy o teplou oblast, kde průměrná roční teplota je 8,7–9,3 °C. [9] 

Kromě již zmíněného Modranského potoka, na okraji obce protéká ještě potok 
Salaška. Největší část výměry obce (84 %) tvoří zemědělská půda, což je dáno jak 
historickými souvislostmi, tak i příznivými klimatickými podmínkami. [21] 
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4.1.3 Nejstarší historie míst dnešní obce Modrá 
Díky nálezům (v lokalitě Díly u Božího syna) velkého množství ručně hnětené 

keramiky s čarami a nehtovými vrypy je prokázáno, že místa dnešní Modré obývali 
Keltové již v 5. – 4. století př. n. l. Ti se šířili z oblasti horního Podunají a Porýní  
do celé Evropy. Dalším důkazem výskytu Keltů v Modré je objevení pozůstatků dvou 
zahloubených chat s pecemi, či velké nadzemní kůlové stavby o rozměrech 6 x 9 m, 
jejíž součástí byla odpadní jáma a další objekt. Keltové byli výbornými řemeslníky 
všeho druhu. Byly zde objeveny i výrobky z kovu, konkrétně bronzová  
šipka, jednoduchý náramek či železné nástroje. Všechny uvedené nálezy naznačují, že 
se zde nacházelo poměrně rozsáhlé sídliště Keltů. 

,,V době okolo zlomu letopočtu se naše země ocitly v zájmu Germánů přicházejících 
k nám ze severu.“ jak říká GALUŠKA L., VAŠKOVÝCH M. str. 14 [2]  
To, že se Germáni vyskytovali v Modré, je potvrzeno díky pecím s velkým počtem 
pozdně germánské keramiky či nálezu unikátního kostěného hřebene, které byly 
nalezeny zejména v lokalitě Orlová. Tyto nálezy lze datovat do přelomu 4. – 5. století n. 
l., stejně jako pozůstatky germánského sídliště, které jsou předzvěstí počátku doby 
stěhování národů a tedy doby, kdy se v Evropě objevují první Slované (5. – l. století n. 
l.). 

Pozdějšími obyvateli oblasti obce Modrá v raném středověku (8. – 12. století) byli 
již zmínění Slované. Archeologové našli v lokalitě Díly část obydlí, zbytky pece  
a úlomky keramiky. Toto stavení bylo s největší pravděpodobností součástí sídliště, ve 
kterém se nacházela obydlí, hospodářské objekty a podzemní zásobnice na uskladnění  
potravin, zejména obilovin. Nejvýznamnějším objektem sídliště byl kostel, který byl 
pravděpodobně zasvěcen sv. Janu a nacházel se v horní polovině svahu, v lokalitě  
Na dílech. Byl postaven na přelomu 8. – 9. století a řadí se tak mezi tři nejstarší 
křesťanské zděné svatyně na území budoucí Velké Moravy. U kostela se našly také 
hroby, byl zde pohřbíván jak prostý lid, tak i velmoži. Ukrývaly se zde ženské hroby 
s bohatou výbavou, jako jsou pozlacené a stříbrné náušnice, gombíky a náhrdelníky. 
V mužských hrobech bylo kování velmožského opasku a jezdecké ostruhy. Ze všech 
uvedených skutečností vyplývá, že staroslovanské sídliště bylo významné  
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duchovně-společenské místo a možná i strategický bod blízko sídelní velkomoravské 
mocenské staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace – Veligradu.  

Ani v době, kdy už Velká Morava nebyla, zde život nezanikl, právě naopak. Větší 
vliv zde měli čeští Přemyslovci (10. – 12. století), konkrétně se jednalo o několik 
objektů, jež sloužily k bydlení, a nejméně jeden specializovaný řemeslnický objekt, kde 
bylo nalezeno velké množství železářské strusky. Mezi další nálezy se řadí množství 
keramiky a především mince – stříbrné denáry – pocházející z 11. – 12. století. 
Počátkem 13. století z důvodu vzniku kláštera na Velehradě život v místech dnešního 
Archeoskanzenu pravděpodobně ustal. Nacházely se tu jen rybníky, které byly zdrojem 
obživy obyvatel kláštera a na okolních svazích se pásly ovce. [2] 

4.1.4 Historie obce Modrá 
Současná obec Modrá byla založena roku 1786 po zrušení velehradského kláštera  

a to tak, že bylo rozšiřováno pole na úkor lesa a vznikla kolonie Neudorf, s českým 
názvem Modrá. Počet obyvatel bylo na počátku pouze dvacet, avšak již v roce 1834 
stoupnul na sto osmdesát šest.  Roku 1880 zde byly dvě hrnčířství, dvě kovářství a tři 
obuvnictví. Škola byla v obci vybudována a otevřena již počátkem 19. století.  
Za okupace fungovala v obci významná partyzánská činnost. Obec byla osvobozena  
1. května roku 1945 rumunskými jednotkami. V únoru roku 1958 došlo ke schválení 
družstva, jehož výměra činila sto šedesát hektarů zemědělské půdy. Počet obyvatel 
v roce 1961 byl 632. Elektrifikace obce byla provedena roku 1947, později kanalizace  
a vodovod byl dokončen v roce 1972. Od roku 1950 do 1954 byla obec Modrá přiřazena 
k obci Velehrad, s níž měla později společný národní výbor. Poté byla samostatná  
až do roku 1979, kdy byla znovu připojena k Velehradu. [5] 

4.1.5 Vývoj v obci Modrá po roce 1989 
V roce 1990 se Modrá odtrhla od Velehradu a stala se samostatnou obcí. V této 

době byla zahájena výstavba a rekonstruování rybníků, které slouží jak k rybolovu, tak  
i k rekreaci. Později se započalo s výstavbou Velkomoravského sídliště středního 
Pomoraví – Archeoskanzenu. V roce 2000 byla veřejnosti představena replika kostela  
sv. Jana Křtitele, která byla postavena dle originálních základů předrománského 
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kostelíka. Mezi další významné činy v obci Modrá je třeba zmínit probíhající 
revitalizační programy a projekty, jejichž cílem je výsadba tradičních krajových odrůd 
stromů a keřů, z nichž nejvýznamnější je program Škola obnovy venkova v Modré. Ten 
má za úkol nejen výsadbu zeleně, ale především se jedná o komplexní řešení, které má 
dát do souladu celý systém od zástavby, historie, ekologie, tvorby krajiny až po tradice, 
zvyky a duchovní život obce. Právě díky tomuto programu obec Modrá získala několik 
ocenění v soutěži Vesnice roku, a to za péči o zeleň, práci s mládeží či hlavní cenu 
soutěže za obnovu venkova. [30] 

4.2 Infrastruktura obce Modrá 

4.2.1 Turistické zajímavosti 

Kostel sv. Jana Křtitele 
Významným nálezem v lokalitě Na Dílech bylo objevení pozůstatků základů

kostelíku sv. Jana z 9. století. Díky starostovi obce Modrá panu Miroslavu Kovaříkovi 
byl prosazen záměr výstavby hypotetické rekonstrukce kostelíka. Samotná výstavba 
repliky raně středověkého kostela probíhala v letech 1998 – 2000 s pomocí finančních 
dotací z Programu obnovy venkova MMR ČR. Za architekta byl vybrán Zdeněk  
Špičák, který již dříve pracoval s mnoha významnými archeology zabývajícími  
se výstavbou replik středověkých staveb, a odborným poradcem byl Luděk  
Galuška, významný archeolog. Při tvorbě architektonické podoby se vycházelo 
z předpokladu, že stavba by měla mít shodné prvky s tehdejší architekturou  
Bavorska, popřípadě některých dalších území západní Evropy. Interiér kostela  
je neomítnut, podlaha je tvořena plochými kameny, střecha se skládá ze šindele a vnitřní 
dřevěné konstrukce jsou natřeny býčí krví smíchanou se žlučí. Stavba je třináct metrů
dlouhá a sedm metrů široká. [2] Kostel má za úkol sloužit jako Chrám porozumění, je 
stavbou ekumenickou a symbolickým památníkem na Velkomoravskou říši. Originální 
základy kostela sv. Jana jsou národní kulturní památkou a nacházejí se v těsné blízkosti 
kostelíka, jsou překryty izolační fólií, na kterou byl vystavěn náznak zdiva. [1] 
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Archeoskanzen Modrá 
Stejně jako u výstavby repliky kostela sv. Jana, i zde byl hlavním iniciátorem 

vzniku Archeoskanzenu pan Miroslav Kovařík. Podkladem pro výstavbu skanzenu  
se vzaly nálezy nejen z Modré, ale i z významných lokalit Uherskohradišťska z období 
Velké Moravy a jejích obyvatel Slovanů. Archeoskanzen má tedy téměř dokonalou 
podobu raně středověkého sídliště. Se samotnou výstavbou se začalo na jaře roku 2003  
a skončilo již v červnu 2004. Projekt byl financován ze zdrojů EU – Sapard,  
MMR ČR – Leader MMR, Leader Mze, obce Modrá s přispěním sponzorů a Krajského 
úřadu Zlínského kraje. 

Archeoskanzen má podobu z části opevněného a z části hrazeného sídliště  
tzv. návesního typu, kde uprostřed je volné prostranství a kolem zástavba. Tato zástavba 
je představuje pět funkčně rozdílných areálů včetně hospodářko - ekonomicky - 
správního zázemí. Nejvýznamnější objekt hlavního areálu zahrnuje dvě masivní vstupní 
věže, na které navazuje palisádové opevnění.  
K první části vnitřní zástavby patří sídlištně - hospodářský areál, jehož součástí je: 

� roubená zemnice s nízkým kruhovým obvodovým rámem, 
� studna s vodou sloužící k výrobním a hospodářským účelům, 
� zaplétaná zemnice, jejíž stěny jsou vypleteny proutím a obmazány hlínou,  
� srubová stavba označována jako obydlí s velkou pecí a obilnicí, 
� tzv. kleť, stavba jež sloužila k úschově slámy, sena a možná i potravin, 
� roubený dům, má typickou srubovou robustní konstrukci a kamennou pec 

uprostřed, 
� stavba s dřevo-hliněnými stěnami, 
� pekárna, neobývané zařízení sloužící k pečení chleba a placek, 
� obilnice, nebo-li zásobní jáma sloužící k úschově obilí. 

K tomuto areálu patří taktéž políčka a hrazené výběhy pro zvěř, pěstují se zde plodiny 
typické pro 8.–9. století. 

Další část skanzenu tvoří náboženský areál z doby před přijetím křesťanství  
(6. – 8. století), jedná se o zaniklé pohřebiště. Mrtví byli spalováni na hranicích a jejich 
popel byl ukládán do nádob nebo pytlíků. S těmi se poté postupovalo tak, že se na ně
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navršila hlína nebo se schránky s popelem umístily na vrchol či do povrchové vrstvy 
mohyly. 

Následuje areál mocenský, jež tvoří stavba palácového typu, která sloužila 
pravděpodobně jako obydlí knížete a možná i místo, kde se setkávali významní 
představitelé Veligradu a Velké Moravy. Jedná se o kamennou stavbu se sedlovou 
střechou, na kterou navazuje srubová stavba, která sloužila pravděpodobně jako 
kuchyně. Čtvrtou částí skanzenu jej již popsaný kostel sv. Jana a tento areál se nazývá 
církevní. 

Celý objekt uzavírá řemeslnický areál, včetně zázemí skanzenu. 
K řemeslnické části patří: 

� tzv. sdružené řemeslnické pracoviště, jedná se o velkou dílnu, kde pracovali 
řemeslníci vícero odvětví např. řezbáři rohoviny a parohoviny, zpracovatelé 
dřeva a výrobci oděvů, 

� dílna kovolitce a šperkaře s dvěma malými pecemi a řadou půdních 
výklenků pro úschovu nářadí a surovin, 

� kovárna, kde k nejdůležitějšímu zařízení patřila výheň s dmýchacími měchy 
a kovadlinou, 

� keramická dílna, kde se nachází hrnčířský kruh, vypalovací pec a místo pro 
přípravu keramické hmoty a vysoušení výrobků, 

� výrobní pece, jež stojí venku a sloužily pro hrnčíře a hutníky. 

K zázemí Archoskanzenu patří informační centrum a občerstvení, přičemž  
budova, kde se informační centrum nachází, slouží jako sklad a informační centrum zde 
tedy nefunguje. Obě stavby zapadají do rázu stavební kultury Velké Moravy. V průběhu 
celého roku se uskutečňuje ve skanzenu celá řada akcí seznamující zájemce především 
s životem a tradicemi našich předků. [2]  

V současnosti probíhá v areálu skanzenu výstavba dalších expozic. Tento projekt 
má název Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy. Nejvýznamnější z expozic bude 
Metodějova škola, nebo-li škola písemnictví 9. století (výstavba této školy probíhá 
v místech označeným červeným kruhem na obrázku č. 4.1), dále strážní věc, depozitář, 
kovárna uměleckého kováře, která bude soudobá ale stylově upravená, baptisterium, 
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nebo-li křestní rotunda, Christiánův val s pódiem a sociální zařízení. Celková  částka  
tohoto projektu je 17 657 000 Kč a tato akce je z větší části financována z  Regionálního 
operačního programu Střední Morava. Veškerá výstavba má být  dokončena do 30. října 
2011.  

Kontaktní informace:
tel.:    + 420 572 501 823 nebo + 420 777 807 368 
webové stránky:   www.archeoskanzen.cz
e-mailová adresa:  archeoskanzen@email.cz 
Vstupné platné v roce 2011:    
� základní 70 Kč,  
� zlevněné 50 Kč. Děti od 6 do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, 

důchodci, učitelé (dva na 15 dětí),  
� rodinné 150 Kč (2x dospělí 2x děti),  
� zdarma (Děti do 3 let, držitelé průkazu ZTP včetně doprovodu). [12] 

Obrázek 4.1: Plánek Archeoskanzenu 
Zdroj: GALUŠKA L.; VAŠKOVÝCH M.  str. 22 [2]  
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Rozhledna 
Objekt se nalézá nad obcí mezi vinicemi, jedná se o volně přístupnou třípatrovou 

dřevěnou rozhlednu v nadmořské výšce dvě stě šedesát osm metrů. Je součástí naučné 
stezky Modřansko. Při dobré viditelnosti z ní lze vidět nejen jižní svahy Chřibů, ale  
i Hostýnské a Vizovické vrchy, hřeben Bílých Karpat, Malé Karpaty či Pálavu. 
Rozhledna byla postavena v roce 1999 a v té době měla dvě patra, třetí patro bylo 
dostaveno v roce 2003. [16] 

Králův stůl 
Jedná se o kámen hrubozrnného pískovce, jež můžeme nalézt asi čtyři kilometry  

od obce Modrá směrem na Bunč. Jeho rozměry jsou dvě stě šedesát tři centimetrů na sto 
osmdesát sedm centimetrů, jeho výška je cca. jeden metr a nachází se na něm vrypy, jež 
se podobají keltskému rytému písmu. Dle jedné hypotézy se mělo jednat o astronomický 
vynález sloužící k zaměření těles na obloze a následně stanovení ročních období 
v zemědělství. Přičemž k tomu neměl sloužit jen hlavní kámen, ale i další kameny 
umístěné v okolí. Nicméně tato domněnka se s jistotou nepotvrdila. Jisté je pouze  
to, že sloužil od 13. století jako hranice velehradského cisterciáckého kláštera, kde  
se o této skutečnosti píše v listině krále Přemysla Otakara I. Prvotní detailní popis 
Králova stolu byl vydán roku 1903, později byl zkoumán archeology a tak je tomu 
dodnes. V současnosti si archeologové myslí, že sem byl kámen položen uměle a stále 
hledají pravý účel, k němuž Králův stůl sloužil. Kámen je volně přístupný a je 
zajímavou zastávkou mnoha cyklistů i motoristů projíždějících kolem. [25] 

Projekt Živá škola – Živá voda 
V současnosti se začíná s výstavbou nového areálu, který se budu nacházet  

v těsné blízkosti Archeoskanzenu a Hotelu U Skanzenu Modrá. Jedná se o výstavbu 
dvou areálů, z nichž hlavní je výukový a bude zaměřený na ekologii krajiny, krajino 
tvorbu,  život kolem vody a pod vodou a význam vody v krajině, vše typické pro Chřiby. 
Konkrétně se bude jednat o ukázkový potok, který poteče od pramene do údolní nivy  
a poté až do tůně, kde budou různí živočichové, především žáby. Kolem celého potoka 
bude rostlinstvo, které je pro Chřiby typické. V těsné blízkosti tůně se bude nacházet 
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rybářská bašta s rákosovou střechou a prosklenou stěnou, přes kterou bude vidět  
jak potok stéká do tůně. V prvním podzemním patře bašty bude možné pozorovat 
živočichy, kteří jsou typičtí pro chřibské vody až do třímetrové hloubky. Poté bude 
možné přejít do tunelu, z kterého bude pohled do teplého rybníku (ten bude 
v bezprostřední blízkosti tůně) a zde bude vidět až do hloubky šesti a půl metru. Bude 
tedy možné pozorovat to, jak zimují ryby a tento rybník bude sloužit také k potápění. 
V budově se bude nacházet  promítací komora, dotykový bazén s cizími druhy vodních 
živočichu a na stěnách budou plastiky ryb. Celý výukový areál bude oddělen rybářskými 
sítěmi a plotem z kůlů.  

Název druhého areálu je naučně-relaxační. Bude se zde nacházet rybník o délce 
dvacet pět metrů, jež bude sloužit k plavání a brouzdaliště, které bude možné v zimních 
měsících využít k bruslení. Dále naučná stezka a také ukázka místních stromů, jako jsou 
oskeruše, staré druhy hrušní, jabloní apod. Celkový rozpočet projektu je 20 000 000 Kč

a přibližně 18 000 000 Kč jde z Evropského fondu regionálního rozvoje, konkrétně
v rámci programu Cíle 3 přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 
2007 – 2013 [Trenčianský kraj (obec Uhrovec) – Zlínský kraj (obec Modrá)]. Zbylé 
2 000 000 Kč budou čerpány částečně z rozpočtu obce Modrá a částečně od sponzorů. 
Hlavním cílem této přeshraniční spolupráce je obnova a budování infrastruktury pro 
zachování a zlepšení životního prostředí s důrazem na zachování regionálních  
a místních specifik rázu krajiny.

Další zajímavosti v obci 
Při vjezdu do obce směrem od Starého Města je možné zhlédnout sochu Božího 

syna ze 17. století a dva kamenné kříže z 19. století. Nedaleko se nachází dřevěný 
Svatojánský sloup s vyrytou symbolikou a historií Modré. Jak jsem se již zmínila,  
po revoluci v roce 1989 se začaly v obci budovat rybníky, které dnes slouží mimo jiné 
k rybolovu a díky jejich umístění v blízkosti cyklostezky a vybudování altánku nad 
jedním z nich jsou častou zastávkou cyklistů, in-linistů i pěších turistů. 

Do Modré se vrací také vymizelé tradice, které přináší potěšení nejen  
Modřanům, ale právě i turistům ze širokého okolí. Jedná se o tradice typu pálení 
Morany, klepání po dědině a vodění Jidáše, roznášení světla z Betléma do obydlí 
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starších a nemocných lidí, maškarní bál na ledě, beseda u burčáku, vinobraní, fašank  
či pochovávání basy. [24] 

4.2.2 Zařízení sloužící k ubytování a stravování 

Hotel U Skanzenu Modrá 
Nachází se v těsné blízkosti Archeoskanzenu, je v provozu od roku 2007. Svým 

venkovním vzhledem nijak nenarušuje okolí skanzenu, právě naopak. Hostům nabízí 
restauraci s celkovou kapacitou devadesát šest osob a dále dva salónky pro pořádání  
jak různých školení, tak i rodinných oslav. K ubytování slouží sedmnáct dvoulůžkových 
pokojů, tedy celkem třicet čtyři lůžek a hotel má i bezbariérový přístup. V každém 
pokoji i apartmánu je přípojka na internet, televize a vlastní sociální zařízení. [22] 

Tabulka 4.1: Cena za ubytování v Hotelu U Skanzenu Modrá 
Cena pro jednu osobu ve dvojlůžkovém 
pokoji/apartmánu 

Cena pro dvě osoby ve dvojlůžkovém 
pokoji/apartmánu 

750 Kč / 890 Kč 1.380 Kč / 1.480 Kč

Zdroj: [22] 
Kontaktní informace:

adresa:    Modrá 227, Velehrad, 687 06 
tel.:    + 420 572 508 034 – 5 nebo + 420 731 10 30 40 
webové stránky:   www.hotel-uskanzenu.cz
e-mail:   hoteluskanzenu@staveko.cz
Pozn. Informace získané k datu 10. 3. 2011. 

Hotel u Velehradu, s.r.o. 
Hotel se nalézá u hlavní cesty při vjezdu do obce. Je z něj hezký výhled na nedaleký 

rybník, Archeoskanzen či velehradskou baziliku. V hotelu je k dispozici sedmnáct 
pokojů s celkovou kapacitou čtyřicet pět lůžek. Hotelová restaurace má kapacitu padesát  
až osmdesát osob a k dispozici je taktéž i vinárna až pro padesát lidí. V každém pokoji  
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je koupelna se sprchou a toaletou, telefon a WiFi připojení na internet zdarma. V létě  
je k dispozici také hotelová zahrada a letní terasa. Sám hotel se prezentuje jako cenově
nejpříznivější v celém okolí. [23] 
Tabulka 4.2: Cena za ubytování v Hotelu u Velehradu, s.r.o. 

Cena pro jednu dospělou osobu / dítě do12 let 
590 Kč / 300 Kč

Zdroj: [23] 
Kontaktní  informace:
adresa:   Hradišťská 134, Modrá, 687 06 
tel.:    + 420 572 571 309 
webové stránky:  www.hoteluvelehradu.com
e- mail:   hotel.u_velehradu@seznam.cz
Pozn. Informace získané k datu 10. 3. 2011. 

Penzion Kuželna 
Objekt je součástí Myslivecké pivnice, kde současné prostory k ubytování sloužily 

dříve jako kuželna. Penzion nabízí pět pokojů a celková lůžková kapacita je šestnáct 
osob včetně tří přistýlek. Objekt zahrnuje tři sociální zařízení se sprchou  
a WC, společnou kuchyň a společenskou místnost. Přilehlá pivnice nenabízí stravovací 
služby. Pro ubytované je k dispozici přilehlé parkoviště zdarma. [28] 

Tabulka 4.3: Cena za ubytování v Penzionu Kuželna 
Cena pro jednu osobu 
300 Kč

Zdroj: [28] 
Kontaktní informace:
adresa:   Modrá 27, 687 06 
tel.:   + 420 572 571 339 
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webové stránky:   www.pensionvmodre.info
e - mail:   info@hospudka.info 
Pozn. Informace získané k datu 10. 3. 2011. 

4.2.3 Dopravní infrastruktura 

Silniční, železniční a letecká doprava 
Přímo do obce Modrá vede hned několik silnic. Nejfrekventovanější z nich je 

silnice druhé třídy číslo 428 ze směru od Starého Města, která navazuje na silnici první 
třídy číslo 55 a od obce Zlechov silnice číslo 50 až do Brna. Z Brna navazuje dálnice D1  
ve směru na Prahu. Další cesta vede do obce Modrá od obce Velehrad, jedná se o silnici 
třetí třídy a její číslo je 4222. [26] 

Autobusová linka číslo 800050 jezdí v pracovní dny z Uherského Hradiště do obce 
obvykle jednou za dvě hodiny a ve vytíženějších časech jednou za hodinu. [18] 
Výhodou je i to, že autobusy zajíždějí do Starého Města k vlakovému nádraží, které leží  
na významné železniční trati č. 330, koridor II. A tak i přesto, že do obce nevede 
železnice, je výhodné cestovat vlakem a právě ve Starém Městě přestoupit na autobus 
směřující do obce Modrá. [17] 

Co se týká letecké dopravy, nejbližší letiště se nachází v třináct kilometrů
vzdálených Kunovicích, ale zde jsou provozovány pouze vyhlídkové lety po okolí, a tak 
nejbližším letištěm pro národní i mezinárodní lety je Brno-Tuřany. Toto letiště je z obce 
Modrá vzdálené 70 km, lze se k němu dostat po silnici druhé třídy č. 428 do Starého 
Města, následně po silnici první třídy číslo 55 do Zlechova a poté až do Brna po silnici 
první třídy číslo 50. [26]

Cyklistické trasy 
Cykloturistika je v posledních letech stále oblíbenější formou trávení volného času 

obyvatel prakticky všech věkových skupin. Důkazem je i to, že stále narůstá počet 
cyklostezek. Právě ve Zlínském kraji bylo vystavěno v roce 2009 vůbec nejvíce 
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cyklostezek z hlediska krajů v rámci České republiky, celkem 53 km. Cyklostezky jsou 
obvykle z části financovány ze Strukturálních fondů Evropské unie. [19] 

Z Uherského Hradiště se lze dostat do Starého Města po cyklostezce číslo 5049  
a dále ze Starého Města na Modrou. V roce 2005 vznikla nová asfaltová cyklostezka 
nesoucí název Velkomoravská poutní cesta, která vede malebnou krajinou v dostatečné 
vzdálenosti od hlavní cesty. Cyklostezka dále pokračuje na Velehrad a v roce 2008  
na ni navázala další, s asfaltovým povrchem, která směřuje až na Salaš.  
Tabulka 4.5: Cyklotrasy v okolí obce Modrá 
Cyklotrasa 

číslo 
Charakteristika trasy Průjezdní místa Celková 

délka 
473 Vede většinou po cestách 

s asfaltovým povrchem. 
Bunč, Salaš, Staré Hutě, 

Stupava, Koryčany 
24 km 

5013 Regionální cyklotrasa vedoucí 
východní částí mikroregionu 

Buchlov. 

Staré Město, Modrá, 
Králův stůl, Bunč

14 km 

5018 Vede po zpevněných lesních 
cestách a silnicích III. třídy. 

Modrá, Velehrad, Salaš, 
Zlacká studánka, Bunč

13 km 

5019 Vede centrální částí 
mikroregionu zejména po 
asfaltových cyklostezkách. 

Modrá, Velehrad, Salaš, 
Vlčák 

15 km 

5050 Napojuje se na železniční síť a 
některé úseky jsou vhodné pouze 

pro horská kola. 

Staré Město, Jalubí, 
Modrá, Velehrad, 
Chabaně, Břestek, 

Buchlovice, Smraďavka, 
Boršice, Nedakonice 

22 km 

5150 Trasa se nachází blízko 
významných turistických lokalit 
a je vhodná pro všechny druhy 

cyklistů. 

Staré Město, Modrá, 
Velehrad,Buchlovice, 
Holý Kopec, Stupava, 
hrad Cimburk, Kozel, 
klimentské rybníky, 

Osvětimany 

33 km 
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5151 Větší část trasy je po zpevněných 
asfaltových cestách. 

Osvětimany, Vlčák, 
Dlouhá řeka, Smraďavka, 

Buchlovice, Zlechov, 
Staré Město 

26 km 

 Zdroj: [10] 

Naučné stezky pro turisty 
Tyto stezky jsou určeny jak pro pěší turisty, tak i pro cyklisty a první z nich 

dokonce i pro motorizované zájemce. 
Naučná stezka Modřansko má pět zastavení a informuje turisty o historii  

i o nedávných aktivitách obce. První informační tabule se nachází poblíž hotelu  
U Velehradu a další pokračují v rozmezí čtyř a půl kilometru. 

Naučná stezka fauna a flóra Chřibů má taktéž pět zastávek o celkové délce pět 
kilometrů, jejím úkolem je seznámit zájemce s přírodními poměry v Chřibech, 
konkrétně o lesích, sadech, loukách, lesních rybnících a mokřadech. [1] 

Naučná stezka Porozumění je vhodná i pro handicapované turisty a informuje 
o přírodovědně-historických skutečnostech. Začíná u baziliky na Velehradě a končí  
u repliky kostelíku sv. Jana Křtitele na Modré. [29] 
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5 NÁVRH ROZVOJE INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO 
RUCHU V OBCI MODRÁ 

5.1 Návštěvnost Archeoskanzenu 
Vzhledem k velkému počtu atraktivit, které se na území této malé obce  

nacházejí, mě zajímala návštěvnost Archeoskanzenu, který je v této obci významnou 
zajímavostí.  

Návštevnost Archeoskanzenu
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Graf 5.1: Návštěvnost Archeoskanzenu v letech 2006 – 2010  
Zdroj dat: Správce Archeoskanzenu pan Lubomír Sláma

Podařilo se mi získat data návštěvnosti za posledních pět let viz. graf č. 5.1. 
A z těch vyplývá, že skanzen je nejvíce navštěvován v měsících duben až říjen, což  
je logické, neboť vzhledem k tomu, že většina expozic nejsou v pravém slova smyslu 
budovy, tak se lépe prohlíží za příznivého počasí. A této skutečnosti je přizpůsobena  
i otevírací doba, která je od prvního do třicátého dubna od devíti do šestnácti hodin  
a od prvního května do třicátého prvního října od devíti do sedmnácti hodin. Ve zbylých 
měsících je areál přístupný pouze pro skupiny a na objednávku. Já osobně bych 
doporučila v měsících červenec – srpen, kdy je návštěvnost vůbec nejvyšší, otevírací 
dobu prodloužit až do devatenácti hodin. A to především kvůli tomu, že  
i v podvečerních hodinách je dostatek přirozeného světla a i teplota vzduchu je 
příjemná. Mezi další důvod bych zařadila také skutečnost, že většina lidí cestuje  
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na dovolenou právě v těchto měsících a zvýšila by se tak pravděpodobnost, že 
Archeoskanzen navštíví. 

5.1.1 Celkový počet návštěvníků Archeoskanzenu 

Celkový počet návštěvníků

37802

39212

32547

33425

31927
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Graf 5.2: Celkový počet návštěvníků Archeoskanzenu v letech 2006 – 2010 
Zdroj dat: Správce Archeoskanzenu pan Lubomír Sláma

Do areálu vstoupí dle návštěvnosti za posledních pět let v hlavní sezóně od dubna  
do října průměrně 39 osob za den, což je určitě pozitivní zjištění. Na druhé straně
celkový počet návštěvníků, kteří navštíví Archeoskanzen má klesající tendenci – viz. 
graf 5.2. Na tuto nepříjemnou skutečnost může mít vliv např. i to, že právě v roce 2008 
začala tzv. Celosvětová finanční krize a lidé začali šetřit právě na službách, které nutně
nepotřebují, a tou zaplacení vstupného do areálu zajisté je. Další možnou příčinou 
mohlo být i to, že hodně lidí, jež mělo zájem o návštěvu Archeoskanzenu, jej navštívilo  
a nemělo potřebu jej navštívit znovu. Tomuto tuto sezónu bude předcházet skutečnost, 
že většina staveb v rámci projektu Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy je  
již postavena a určitě tak naláká k návštěvě nejen mnoho turistů, ale i místních, kteří již  
v areálu někdy byli. Mé prognózy návštěvnosti nejen skanzenu, ale celkově obce Modrá 
na rok 2012, jsou velmi příznivé, neboť díky vzniku dalšího areálu dle projektu Živá 
škola – Živá voda se obec stane atraktivnější jak pro návštěvníky, tak i pro místní 
obyvatele. Pokud by ale návštěvnost klesala nadále, bylo by vhodné provést mezi 
návštěvníky dotazníkové šetření tázající se na to, co by je nalákalo, aby  
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se do Archeoskanzenu znovu podívali. Mě osobně napadá širší nabídka kulturních akcí 
konajících se přímo v areálu. 

5.2 Vznik informačního centra 

5.2.1 Důvody založení informačního centra v obci Modrá 
Díky tomu, že se v obci, nebo její blízkosti, nachází velké množství atraktivit,  

od Archeoskanzenu, přes kostel sv. Jana Křtitele, Králův stůl, rozhlednu, naučné stezky, 
cyklostezky, rybníky, až po baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila  
a Metoděje a lapidárium na Velehradě, napadla mě po výše uvedených skutečnostech 
myšlenka založení informačního centra právě v obci Modrá, díky kterému by se turisté 
dozvěděli o těchto místech více informací. Obec by se tak stala z hlediska cestovního 
ruchu přitažlivější. 

Po zjišťování toho, jestli již informační centrum v obci Modrá existuje, jsem  
se dozvěděla, že fyzicky sice ano, přímo v areálu Archeoskanzenu, ale ve skutečnosti 
nefunguje. Neboť slouží jako skladovací prostory pro suvenýry, mapy, propagační 
materiály apod., které se prodávají ve stísněných prostorách pokladny. Z toho důvodu  
by bylo vhodné vybudovat informační centrum v místech před skanzenem. O této 
možnosti uvažuje i vedení obce a Archeoskanzenu. Proto jsem se rozhodla sestavit 
dotazník a provést dotazníkové šetření u obyvatel obce Modrá se zaměřením na to, zda 
by byl o tyto služby z jejich strany zájem.  

5.2.2 Vlastní dotazníkové šetření 
Výše zmíněny dotazník je přiložen v příloze č. 1, data jsem sbírala v období  

od 1. 12. 2010 do 20. 3. 2011 a dotazník vyplnilo celkem 63 občanů obce Modrá (téměř

10 % obyvatel obce). Dotazník obsahuje celkem 10 otázek, z čehož prvních  
6 se zaměřuje na problematiku informačního centra a zbylé 4 slouží k bližší identifikaci 
respondenta, tedy jedná se o pohlaví, zaměstnání, věk a vzdělání. Dotazníky jsem 
sbírala tím způsobem, že jsem v potravinách Jednota umístila odpovědní schránku  
a také prázdné dotazníky určené k vyplnění. Dotazníky jsem dále distribuovala  
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do schránek občanů obce, včetně informace o tom, kde je mají odevzdat. Úplné znění 
dotazníku viz. Příloha č. 1. 
� Otázka č. 1 Navštívil/a jste již nějaké informační centrum? 

Tabulka 5.1: Návštěva informačního centra 
Ano Ne 
39 24 

Návštěva informačního centra

ano
65%

ne
35%

Graf 5.3: Návštěva jakéhokoliv informačního centra 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – 2011, n=63 

V dotazníku mě zajímalo to, zda obyvatelé Modré navštívili již někdy nějaké 
informační centrum. A na tuto skutečnost jsem se ptala hned v první otázce. Výsledky 
jsou zobrazeny v grafu č. 5.3. Z celkových 63 respondentů se 39 tedy 65 %  
vyjádřilo, že již navštívili informační centrum. Tito respondenti si umí představit, jak 
informační centrum vypadá a jaké služby poskytuje. Na druhé straně 24 respondentů, 
tedy 35 % všech dotazovaných, odpovědělo záporně na tuto otázku. A z těchto 24 
dotazovaných bylo 16 osob starších 45 let. Z tohoto zjištění vyplývá, že informační 
centra navštěvují spíše mladší lidé. 
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� Otázka č. 2: Myslíte, že by měl vznik nového informačního centra vliv na 
zvýšení úrovně služeb pro místní občany i pro turisty? 

Tabulka 5.2: Zvýšení úrovně služeb
Ano, jak pro turisty, tak i 

pro místní občany 
Ano, zejména 

pro turisty 
Ano, zejména pro 

místní občany 
Ne 

33 17 2 11 
Zvýšení úrovně služeb

ne
17%

ano, jak pro 
turisty, tak i pro 
místní občany

53%

ano, zejména 
pro turisty

27%

ano, zejména 
pro místní 
občany

3%

Graf 5.4: Vliv na zvýšení úrovně služeb, jak pro místní, tak i pro turisty v případě
vzniku informačního centra 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 
Na druhou otázku, která zněla, zda si občané myslí, že by měl vznik nového 

informačního centra vliv na zvýšení úrovně služeb pro místní občany  
i pro turisty, odpověděli respondenti tak, že více jak polovina, konkrétně 53 % 
z celkových 63 respondentů, si myslí, že by měl vznik tohoto zařízení pozitivní vliv  
na úroveň služeb jak pro turisty, tak i pro místní občany, a pouze 3 % dotazovaných má 
názor, že by vznik informačního centra přinesl zkvalitnění služeb pouze místním 
obyvatelům, jak je uvedeno v grafu 5.4. Z toho vyplývá, že místní občané si uvědomují 
významnost turistické atraktivnosti jejich obce. 
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� Otázka č. 3: Víte o možnosti využití služeb kopírování, tisk, skenování  
a faxování na obecním úřadě? 

Tabulka 5.3: Služby poskytované obecním úřadem
Ano, vím o těchto 

službách a využívám je 
Ano, vím o těchto službách, ale 

nevyužívám je 
Ne, nevím 

13 31 19 
Služby poskytované obecním úřadem

ne, nevím
30%

ano, vím o těchto 
službách, ale 
nevyužívám je

49%

ano, vím o těchto 
službách a 
využívám je

21%

Graf 5.5: Služby poskytované obecním úřadem 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 

Vzhledem ke skutečnosti, že na Obecním úřadě na Modré poskytují bezplatně
místním občanům služby: kopírování, tisk, skenování a faxování. Je tedy více  
než zřejmé, že by občané tyto služby v případném informačním centru nevyužívali. 
Přesto mě v třetí otázce zajímalo, kolik respondentů o těchto službách poskytovaných  
na obecním úřadě ví a zda je využívají. Neboť informace o poskytování těchto služeb 
nejsou uveřejněny ani na webových stránkách obce, ani na informativní nástěnce 
v budově obecního úřadu. Dle výsledků uvedených v grafu 5.5 celých 49 % 
dotazovaných o této možnosti ví, ale tyto služby nevyužívá, pravděpodobně z toho 
důvodu, že buď o ně nemají zájem, nebo mají ve své domácnosti techniku, která jim 
umožňuje tisknout, skenovat, kopírovat či faxovat. Dalších 21 % respondentů o těchto 
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službách ví a využívá je. Je vidět, že hodně občanů osobně navštěvuje obecní úřad  
a o těchto službách má povědomí. Na druhou stranu 30 % dotazovaných o těchto 
službách neví vůbec, a tak by bylo vhodné uvést o nich informace jak na webových 
stránkách obce, tak i na informativní nástěnce přímo v budově obecního úřadu. 
� Otázka č. 4: Jeví se Vám lokalita u Archeoskanzenu vhodná pro vznik 

informačního centra? 
Tabulka 5.4: Lokalita vhodná pro umístění informačního centra

Ano Ne 
52 11 

Lokalita vhodná pro umístění 

informačního centra

ne
17%

ano
83%

Graf 5.6: Lokalita pro umístění informačního centra 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 

V další otázce respondenti odpovídali na to, zda se jim jeví lokalita v blízkosti 
Archeoskanzenu jako vhodná pro založení informačního centra. Pokud na tuto otázku 
odpověděli záporně, měli uvést důvod. Celkem 52 respondentů, tedy 83 %, odpovědělo, 
že se jim jeví tato lokalita jako vhodná. Pro zbylých 11 respondentů, tedy 17 % 
dotazovaných, se jeví tato lokalita jako nevhodná – tedy pro 4 respondenty z důvodu 
špatné dostupnosti a pro zbylých 7 respondentů byla důvodem velká vzdálenost  
od centra obce. Nutno dodat, že z těchto 11 respondentů bylo 6 starších 60 let. Je tedy 
pochopitelné, že se jim jeví toto místo z  jejich pohledu nevyhovující.  



 44

� Otázka č. 5: Jaké služby by mělo informační centrum poskytovat? Více 
možných odpovědí
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Graf 5.7: Služby, které by mělo informační centrum poskytovat 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 

Zajímal mě taky názor respondentů na to, jaké služby by mělo informační centrum 
nabízet. Proto jsem navrhla deset služeb, které jsou v informačních centrech 
poskytovány nejčastěji. V otázce bylo možné zakroužkovat více odpovědí, a tuto 
možnost využila většina dotazovaných. Dle výsledků uvedených v grafu č. 5.7 je 
zřejmé, že většina respondentů si myslí, že by měly být poskytovány služby typu: 
podávání informací pro turisty; podávání komplexních informací (např. o společenských 
a kulturních akcích, pamětihodnostech, dopravních spojeních atd.); prodej vstupenek na 
různé kulturní, sportovní a společenské akce, prodej turistických průvodců, knih, map, 
pohledů apod. Co se týká služeb, o kterých si dotazovaní myslí, že by je informační 
centrum nemělo poskytovat, nejčastější odpovědí byla kroužková vazba dokumentů  
a faxování. Ze strany místních by tedy o ně nebyl zájem a také turisté by tyto služby 
s největší pravděpodobností nevyhledávali. Nedoporučovala bych tedy, aby případné 
informační centrum tyto služby poskytovalo. 
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� Otázka č. 6: V případě, že by se informační centrum nacházelo u 
Archeoskanzenu, jaké služby byste využil/a? Více možných odpovědí
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Graf 5.8: Služby, jež by respondenti využili v informačním centru v blízkosti 
Archeoskanzenu 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 
V dotazníkovém šetření jsem také položila otázku na to, jaké služby by respondenti 

využili v případě, že by se informační centrum nacházelo v blízkosti Archeoskanzenu. 
Výsledky je možné vidět v grafu č. 5.8. Nejvíce by se využily služby: prodej vstupenek 
na různé kulturní, sportovní a společenské akce, podávání komplexních informací (např. 
o společenských a kulturních akcích, pamětihodnostech, dopravních spojeních atd.)  
a prodej turistických průvodců, knih, map, pohledů apod. Bylo by vhodné, aby tyto 
služby informační centrum poskytovalo. 
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� Otázka č. 7: Pohlaví 
Tabulka 5.5: Pohlaví respondentů

Ženy Muži 
34 29 

Pohlaví respondentů

ženy
54%

muži
46%

Graf 5.9: Pohlaví respondentů
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 

V sedmé otázce jsem se dotazovala na pohlaví, a jak je možné vidět z grafu 
č. 5.9, poměr žen a mužů byl téměř vyrovnaný, avšak žen bylo o 9% více. Což  
se alespoň trochu přibližuje skutečnosti, že v obci Modrá žije o 1,5% více žen než 
mužů. 
� Otázka č. 8: Jste (v převažující míře) 

Tabulka 5.6: Rozdělení respondentů podle ekonomické aktivity 
Zaměstnanec Podnikatel Důchodce Nezaměstnaný Student Na mateřské dovolené 

27 5 19 2 7 3 



 47

Rozdělení respondentů podle ekonomické aktivity

Zaměstnanec
43%

Podnikatel
8%

Důchodce
30%

Nezaměstnaný
3%

Student
11%

Na mateřské 
dovolené

5%

Graf 5.10: Rozdělení respondentů dle ekonomické aktivity 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 

Dalším identifikačním faktorem, který se nacházel v osmé otázce, bylo zjištění 
ekonomické aktivity respondentů. Z uvedeného grafu č. 5.10 vyplývá, že 51% 
respondentů je ekonomicky aktivních. Konkrétně se jedná o zaměstnance 43 %  
a podnikatelé 8 %. Mezi ekonomicky neaktivní skupinu patří senioři 30 %, dále studenti 
11 %, a nejméně dotazovaných bylo žen na mateřské dovolené 5 % a nezaměstnaných  
3 %. 
� Otázka č. 9: Věk 

Tabulka 5.7: Respondenti dle věkových skupin 
15–25 let 26–35 let 36–45 let 46–59 let 60 let a více 

6 16 8 19 14 
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Respondenti dle věkových skupin

15 – 25 let
10%

26 – 35 let
25%

36 – 45 let
13%

46 – 59 let
30%

60 let a více
22%

Graf 5.11: Rozdělení respondentů podle věku 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 

V předposlední otázce jsem zjišťovala věk respondentů. Výsledky je možno vidět 
v grafu č. 5.11. Nejvíce dotazovaných bylo ve věku 46 – 59 let, za nimi obyvatelé 
v rozmezí 26 – 35 let, dále 60 let a více, 36 – 45 let a nejméně početnou skupinou byli 
mladí lidé ve věku 15 – 25 let. Po zhlédnutí grafů č. 5.10 a 5.11 je zřejmé, že všichni 
mladí lidé do 25 let jsou studenti, či že část obyvatel mladších 60 let jsou již  
ve starobním důchodu. 
� Otázka č. 10: Dosažené (dokončené) vzdělání 
Tabulka 5.8: Nejvyšší dokončené vzdělání respondentů

Základní Střední odborné, vyučen 
(bez maturity) 

Úplné střední 
vzdělání s maturitou

Vyšší 
odborné

Vysokoškolské

1 27 15 6 14 
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Nejvyšší dokončené vzdělání 

respondentů

Základní
2%

Střední 
odborné, 

vyučen (bez 
maturity)

42%

Úplné střední 
vzdělání s 
maturitou

24%

Vyšší odborné
10%

Vysokoškolské
22%

Graf 5.12: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření prosinec 2010 – březen 2011, n=63 

Desátou poslední otázku jsem zaměřila na nejvyšší dokončené vzdělání 
dotazovaných. Z výsledků uvedených v grafu č. 5.12 vyplývá, že nejvíce respondentů
má střední odborné vzdělání bez maturity, dále následuje střední vzdělání s maturitou  
a vzápětí vysokoškolské vzdělání. Předposlední bylo vyšší odborné vzdělání a pouze 
jeden respondent měl dokončenou jen základní školu (jednalo se o dotazovaného 
staršího 60 let). 

5.3 Návrh na vznik informačního centra v obci Modrá 
Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že by si občané obce Modrá  

přáli, aby zde informační centrum fungovalo. 
Jako vhodná lokace pro umístění informačního centra se jeví místo v blízkosti 

Archeoskanzenu nejen mně, ale i 83 % respondentů. Konkrétně mám na mysli parcelu 
číslo 1489/3, jejímž vlastníkem je obec Modrá. Tento pozemek se nachází mezi 
Archeoskanzenem a Hotelem U Skanzenu. Bylo by tedy vhodné zde vybudovat  
budovu, která by zapadala svým exteriérem do rázu okolí. Měla by mít neutrální barvu 
fasády a např. rákosovou střechou.  
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Co se týká vybavení interiéru, neměl by zde chybět obslužný pult pro jednání 
s klientem, pracovní stůl pro zaměstnance informačního centra včetně počítače, skříně  
a regály na suvenýry, mapy apod., počítače s přístupem na internet sloužící  
veřejnosti, v tomto případě zejména turistům, neboť ze strany místních obyvatel nebyl  
o využití počítačů zájem. Dále prostor pro kancelářskou techniku a stojany  
na propagační materiály, které jsou poskytovány bezplatně. K technickému vybavení  
by ještě kromě počítačů byla potřeba přidat multifunkční přístroj (tiskárna – skener – 
kopírka) a pevnou telefonní linku. Pro lepší představivost uspořádání informačního 
centra jsem požádala obchodního zástupce firmy INTERIER GROUP s.r.o. a zadala mu 
požadavky, co všechno se musí na tomto pracovišti nacházet a společně jsme vytvořili 
grafický návrh, jak by mohlo informační centrum vypadat, viz. obrázek č. 5.1.  
Tato místnost by měla rozměry 7,5 x 5,5 m.  

Obrázek 5.1: Návrh informačního centra 
Zdroj: INTERIER GROUP s.r.o
Na obrázku č. 5.2 je pohled na pracoviště zaměstnance. Za sebou má poličky  

na vystavení propagačních materiálů a stůl pro umístění kancelářské techniky. Dveře, 
jež jsou zde umístěny, by vedly do šatny pro pracovníka. V informačním centru by byl i 
malý skladu na propagační materiály, suvenýry, mapy apod. a také by se zde mohlo 
nacházet sociální zařízení určené pro zaměstnance. 
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   Obrázek 5.2: Pohled na pracoviště zaměstnance 
   Zdroj: INTERIER GROUP s.r.o

   Obrázek 5.3: Pohled z pozice pracovníka 
   Zdroj: INTERIER GROUP s.r.o 

Poslední snímek vztahující se k interiéru informačního centra, tedy obrázek č. 5.3, 
nastiňuje pohled na místnost z pozice pracovníka, kde po levé straně by byly dva 
počítače s přístupem na internet pro zákazníky a věšák na odložení věcí. Přímo naproti 
zaměstnance by se nacházela výloha, která by sloužila k podávání informací 
o poskytovaných službách a také k prezentaci zboží. Vedle vitríny by byly vstupní 
dveře. Po pravé ruce pracovníka by se nacházel stojan na bezplatné propagační 
materiály (u zdi) a vedle něj velká vitrína sloužící k výstavě zboží, které by bylo určeno 
k prodeji, další stojan na propagační materiály by byl vedle obslužného pultu. 
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5.3.1 Náklady na vybavení a provoz informačního centra a jeho příjmy 
Tabulka 5.9: Vybavení nábytkem a elektronikou 
Obslužný pult včetně pracovního stolu 8 954 Kč

Stůl na kancelářskou techniku 1 801 Kč

Stoly k počítačům  6 614 Kč

Židle (3 ks)  4 793 Kč

Poličky (2 ks) 2 107 Kč

Vitríny (3 ks)  16 800 Kč

Stojany na propagační materiály (2 ks) 3 840 Kč

Věšák  1 068 Kč

Počítače včetně monitorů, klávesnic a myší (2 ks)  20 000 Kč

Počítač včetně monitoru, klávesnice a myš pro 
pracovníka 

15 000 Kč

Multifunkční zařízení 5 000 Kč

Pevná linka – telefon 800 Kč

Celkem 86 777 Kč

Zdroj: INTERIER GROUP s.r.o 
Tabulka 5.10: Odhadnuté roční náklady na provoz 
Voda  15 000 Kč

Elektřina 34 000 Kč

Teplo 21 000 Kč

Telefony 20 000 Kč

Připojení k internetu 20 000 Kč

Software 4 000 Kč

Školení 3 000 Kč

Opravy 5 000 Kč

Toner do tiskárny 10 000 Kč

Vydávání propagačních 
materiálů

40 000 Kč

Celkem 172 000 Kč

Zdroj: informační centrum Kunovice 
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Tabulka 5.11: Výpočet platu – mzdové náklady pro zaměstnavatele 
Hrubá mzda  15 000 Kč

Zdravotní pojištění (zaměstnavatel 9%) + 1 350 Kč

Sociální pojištění (zaměstnavatel 25%) + 3750 Kč

Superhrubá mzda (mzdové náklady 
pro zaměstnavatele) 

20 100 Kč

Celkové roční náklady na plat 
zaměstnance

20 100 Kč x 12 = 
241 200 Kč

Zdroj: platové tabulky státních zaměstnanců  
Tabulka 5.12: Výpočet čisté mzdy pro zaměstnance 
Hrubá mzda  15 000 Kč

Zdravotní pojištění (zaměstnanec 4,5 
%) 

- 675 Kč

Sociální pojištění (zaměstnanec 8 %) - 975 Kč

Sleva na dani (na poplatníka) 1 970 Kč

Záloha na daň je 15 % ze superhrubé 
mzdy, uvedená částka je již po slevě na 
poplatníka

- 1045 Kč

Měsíční čistá mzda pro zaměstnance 12 305 Kč

Tabulka 5.13: Veškeré náklady na provoz informačního centra 
Vybavení nábytkem a elektronikou   86 777 Kč

Náklady na provoz 172 000 Kč

Mzdové náklady na pracovníka 241 200 Kč

Celkové náklady 499 997 Kč

Při výpočtu nákladů na vybavení nábytkem jsem vycházela z nabídky firmy 
INTERIER GROUP s.r.o, u cen elektroniky jsem se dívala na nabídku internetového 
prodejce. Při výpočtu ročních nákladů na provoz jsem čerpala z poskytnutých dat  
od informačního centra Kunovice, které svou velikostí přibližně odpovídá návrhu 
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pracoviště v obci Modrá, ale náklady jsem snížila v položce toner do tiskárny, neboť  
v obci Modrá by byly náklady nižší vzhledem k tomu, že tuto službu poskytuje místním 
občanům obecní úřad zdarma. V obci Modrá by služby typu tisk, kopírování  
a skenování sloužily k interním účelům informačního centra a pro turisty. Při výpočtu 
mzdy zaměstnance jsem vycházela z platových tabulek státních zaměstnanců
s předpokladem, že by se jednalo o pracovníka se středoškolským vzděláním a praxí  
do 6 let. [27] Celkové roční náklady na provoz informačního centra v prvním roce 
provozu vycházejí na 499 997 Kč, což je velká částka, ale je třeba brát v potaz, že téměř

90 000 Kč tvoří nábytek a elektronika, kde se jedná o jednorázovou a dlouhodobější 
investici.  

Na druhé straně je třeba počítat i s příjmy, které by informační centrum mělo  
z  provize z prodeje suvenýrů, vstupenek, map, pohlednic a poplatků za využití počítačů
s přístupem na internet. Další možností, jak by se dalo na provozu informačního centra 
ušetřit, je možnost čerpat finance z Programu přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007 – 2013, konkrétně z rozvoje přeshraničního  
turismu, kde mezi cílové skupiny spadají i turistická informační centra. Obec Modrá 
spolupracuje se slovenskou obcí Uhrovec v současnosti již na druhém projektu, což jsou 
zajisté kladné vyhlídky na další spolupráci. Konkrétně mám na mysli vydávání 
propagačních materiálů a map, kde by byly informace jak o obci Modrá a jejím okolí, 
tak i o obci Uhrovec. V programu přeshraniční spolupráce právě (duben 2011) probíhá 
sumarizace poskytnutých dotací a bylo mi sděleno od pracovníků z této  
organizace, že na podzim tohoto roku by mělo být otevřeno další kolo na podávání 
žádostí o příspěvek.  

5.3.2 Finanční náklady na výstavbu a možnost čerpání dotací 
Do nákladů jsem nezapočítala investice na výstavbu budovy informačního  

centra, neboť není vypracovaný projekt, který by pro mě byl finančně nákladný, a sama 
bych si  nemohla v rámci své bakalářské práce nechat projektovou dokumentaci 
vypracovat projektovou kanceláří. Tak odhadování nákladů na realizaci stavby nebylo 
prakticky možné, neboť jsem nenašla žádné existující informační centrum, které by  
se podobalo tomu, jak si představuji budovu, která by zde byla. V obci Modrá  
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by se jednalo o specifickou stavbu, která by svým vzhledem musela zapadat do rázu 
stavební kultury Velké Moravy.  

Nepochybně si uvědomuji finanční nákladnost výstavby budovy pro obec, a proto 
jsem zjišťovala i možnosti finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské  
unie, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava 2007–
2013, kde jednou ze čtyř prioritních os je právě cestovní ruch. Jedná se o prioritní osu 
tři, jejíž cílem je zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely 
cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. 
V současné době bohužel není žádná aktuální výzva na podávání žádostí o dotace.  
Ale po komunikaci s pracovníky z odboru pro řízení projektů jsem zjistila, že rozpočet, 
který je určen na cestovní ruch, jehož celková suma činí 121,6 milionů eur, by ještě
neměl být vyčerpán a na přelomu roku 2012 – 2013 má být spuštěna další výzva  
pro podávání žádostí. Dalším pozitivním zjištěním je to, že z tohoto operačního 
programu je možné financovat až 85 % z nákladů na danou investici, samozřejmě musí 
být splněny podmínky, které jsou zadány ve výzvě. 

5.3.3 Otevírací doba a navigace k informačnímu centru 
Vzhledem k velikosti obce a návštěvnosti Archeoskanzenu by bylo potřeba této 

skutečnosti přizpůsobit i otevírací dobu. Ta by od dubna do května mohla být od úterý 
do neděle v rozmezí od 9:00 do 16:00 hodin a od června do září taktéž od úterý  
do neděle od 9:00 do 18:00 hodin. Poté od října do března od středy do neděle od 9:00 
do 15:00 hodin. Bylo by také třeba informační centrum náležitě označit velkým nápisem 
na budově a také v obci na nejfrekventovanějších místech rozmístit směrové tabule. 

5.3.4 Náplň práce zaměstnance 
Je zřejmé, že pracovník by nebyl zejména v zimních měsících vytížen prací 

operátora informačního centra. Proto by nebyl zaměstnán na plný úvazek jako pracovník 
informačního centra, ale dělal by také servisní činnost pro obec. Pracoval by  
na aktualizaci a rozšiřování webových stránek obce, které jsou poměrně střídmé, a tím  
by se podílel i na propagaci obce. A jak říká i sám pan starosta Modré, Miroslav 
Kovařík: ,,Aktuálně nejsou zaměstnanci, kteří by měli čas a vkládali tyto údaje na 
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internetové stránky obce.“ Příkladem je i to, že o projektu Živá škola – Živá voda, 
nejsou na internetu žádné informace, které by vysvětlovaly, o co v projektu jde a jaké 
objekty budou vystavěny. Tento potencionální pracovník by v rámci propagace obce 
tvořil mapy obce a okolí, informační letáky, zaměřující se na historii obce, propagaci 
všech společenských akcí konajících se zejména v Archeoskanzenu a sám by tyto akce 
mohl vymýšlet a podílet se na organizaci. Také by bylo vhodné, aby pracoval  
na získávání dotací a grantů z fondů Evropské Unie pro realizaci nových projektů v 
obci. Konkrétně z Regionálního operačního programu Střední Morava a dále v rámci 
programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.  

5.3.5 Zřizovatel a právní forma informačního centra 
Co se týká zřizovatele, bylo by vhodné, jak jsem si již zmínila, aby jím byla obec 

Modrá a informační centrum bylo její příspěvkovou organizací. Obec by přispívala  
na provoz informačního centra ze svého rozpočtu, případně z peněz sponzorů a částečně
by informační centrum bylo schopné pokrývat své náklady samo z vlastní činnosti. 
Některé aktivity informačního centra by mohly být hrazeny z Programu přeshraniční 
spolupráce, o kterém jsem se již zmínila v kapitole 5.3.1. 

5.4 Alternativní návrh na provoz informačního centra 
Výše uvedený návrh na vznik a provoz informačního centra v kapitole 5.3 je jednou 

z možností, jak informační centrum zprovoznit. Z pohledu obce se jedná o finančně
náročnější variantu. Navíc nelze teď se 100procentí jistotou říct, zda se rozběhne další 
kolo výzev pro podávání žádostí o získání dotací ze Strukturálních fondů Evropské  
unie, či zda se bude pokračovat v dalších projektech po roce 2013, vzhledem k finanční 
situaci v mnoha státech EU. Z tohoto důvodu navrhuji ještě další návrh na provoz 
informačního centra, který by byl pro obec finančně méně náročný. Informační centrum 
by bylo přímo součástí recepce hotelu. Několik takových informačních center v České 
republice již funguje, ráda bych zmínila obec Dolní Brusnice, která má necelých  
400 obyvatel a informační centrum je v rámci chodu recepce provozováno v Hotelu  
Pod Zvičinou. 
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Konkrétně by se jednalo o informační centrum provozované v budově  
Hotelu U Skanzenu Modrá přímo na recepci. Výhodou je provozní doba, neboť recepční 
je zde každý den od 10:00 do 22:00 hodin. Pracovník recepce má i všechny znalostní 
předpoklady a schopnosti být zároveň i pracovníkem informačního centra. 
V současnosti jsou k dispozici na recepci bezplatné mapy mikroregionu Buchlov, a tak 
by se tato činnost rozšířila i na prodej map, cyklomap, turistických průvodců, prodej  
suvenýrů, pohlednic a vstupenek na kulturní akce. Byly by poskytovány také komplexní 
informace a informační centrum by sloužilo nejen pro ubytované hosty, ale i pro širokou 
veřejnost. Zvýšilo by se tím i povědomí o samotném hotelu. Dále by hotel mohl 
zprovoznit i půjčovnu jízdních kol, neboť volné prostory pro tento účel zde jsou.  

Z ekonomického hlediska by bylo vhodné, aby obec poskytla finanční prostředky  
na zhotovení bezplatných map pro turisty a také směrových tabulí umístěných  
na frekventovaných místech v obci, či by se podílela i na zakoupení jízdních kol. Peníze 
by obec Modrá vyčlenila buďto všechny ze svého rozpočtu, nebo jen část, a zbytek  
by mohla získat např. z Programu přeshraniční spolupráce, popsaném v kapitole 5.3.1.   
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6 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
Moje bakalářská práce se zabývá nejen popisem současné infrastruktury v obci 

Modrá, ale i návrhy jakou další infrastrukturu v obci vybudovat, či stávající rozšířit nebo 
vylepšit.  

Jedním z mých cílů bylo zjištění důležitých informací o obci z více zdrojů a tyto 
informace uceleně a jasně podat v mé práci. Jedná se o historii místa, kde se dnešní obec 
Modrá nachází a popis infrastruktury podstatný z pohledu cestovního ruchu, konkrétně
jsem se zaměřila na turistické zajímavosti, kterými jsou: Archeoskanzen, kostel sv. Jana 
Křtitele, Králův stůl a rozhledna. Ubytovací a stravovací zařízení: Hotel U Skanzenu 
Modrá, Hotel u Velehradu, s.r.o. a Penzion Kuželna. A dopravní infrastruktura: silniční, 
železniční a leteckou dopravu, cyklistické trasy a naučné stezky.  

Dále představení velkolepých projektů, které se v obci realizují a dle mého názoru 
budou mít příznivý dopad na návštěvnost této obce a jejího blízkého okolí. Prvním 
z nich je Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy a jedná se o další rozšíření 
expozice Archeoskanzenu. Druhý projekt nese název Živá škola – Živá voda a jeho 
hlavním cílem je ukázka života kolem vody a pod vodou v Chřibech.  

Zjistila jsem také návštěvnost Archeoskanzenu za posledních pět let, v průměru 
navštíví tento areál 34 982 turistů za rok. Vyhodnotila jsem, ve kterých měsících lidé 
navštěvují skanzen nejvíce a doporučila prodloužit otevírací dobu. Také jsem nastínila 
možné důvody, proč má tento areál z celkového počtu návštěvníků klesající tendenci  
a v případě, že se tento stav bude opakovat, navrhla jsem provést mezi návštěvníky 
dotazníkové šetření tázající se na to, co by je nalákalo, aby se do Archeoskanzenu znovu 
podívali. 

V dotazníkovém šetření, které jsem sama provedla se zaměřením se na vznik 
informačního centra, kde respondenti byli obyvatelé obce Modrá, jsem zjistila, že mají 
pozitivní názor na vznik tohoto zařízení a z jejich strany by byl zájem o služby: prodej 
vstupenek na různé kulturní, sportovní a společenské akce, podávání komplexních 
informací a prodej turistických průvodců, knih, map, pohledů apod. Dalším zjištěním 
bylo to, že se jim jeví lokalita v blízkosti Archeoskanzenu pro provoz informačního 
centra jako vhodná. 
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V druhé polovině praktické části jsem jako první variantu navrhla výstavbu budovy 
informačního centra, tedy jak by vypadala nejen budova zvenku, ale i její interiér  
a spočítala jsem náklady, které by bylo nutné vynaložit na zařízení a provoz (včetně
platu zaměstnance) tohoto pracoviště. Tyto náklady by činily v prvním roce provozu 
celkem 499 997 Kč, z toho téměř 90 000 Kč jsou náklady na vybavení nábytkem  
a elektronikou. Popsala jsem i práci zaměstnance, který by nebyl pouze typickým 
pracovníkem informačního centra, ale podílel by se také na servisní činnosti pro obec. 
Zjistila jsem možnost čerpání dotací na výstavbu budovy (z Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Morava) a částečně i na činnost tohoto zařízení (Program 
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika). V druhé, z pohledu 
obce méně finančně náročné variantě jsem doporučila spolupráci s Hotelem  
U Skanzenu Modrá, kde by informační centrum bylo přímo součástí recepce a došlo by 
tak zde ke spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Obec Modrá by finančně
zajišťovala především zhotovení bezplatných map pro turisty, navigačních směrových 
tabulí v obci, případně nákup jízdních kol, které by byly k zapůjčení pro návštěvníky. 

Domnívám se, že jsem splnila cíle své práce, které jsem si zadala v úvodu  
a věřím, že získané informace a poznatky budou k užitku i v praxi. Doporučila  
bych, aby si vedení obce Modrá tuto bakalářskou práci pročetlo, zejména pak 
vyhodnocení dotazníkového šetření, kde jsou názory místních obyvatel na vznik 
informačního centra. Rovněž také poslední dvě kapitoly, které se zabývají možnostmi 
provozu informačního centra, kde by správa obec měla zvážit, která ze dvou variant 
fungování tohoto zařízení je pro ni příznivější. 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1  Dotazník 
Vznik informačního centra v obci Modrá
Vážení obyvatelé obce Modrá, 
v rámci své bakalářské práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje 
na vznik informačního centra v obci Modrá. Všechny údaje, které poskytnete, zůstanou 
anonymní. Získané informace jistě přispějí k rozvoji obce Modrá. Za vyplnění krátkého 
dotazníku Vám předem velmi děkuji. 
Helena Malinová, 
studentka ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, detašované pracoviště v Uherském Hradišti 

1.  Navštívil/a jste již nějaké informační centrum?
a) ano 
b) ne 
2.  Myslíte, že by měl vznik nového informačního centra vliv na zvýšení úrovně služeb pro 
místní občany i pro turisty? 
a) ano, jak pro turisty, tak i pro místní občany 
b) ano, zejména pro turisty 
c) ano, zejména pro místní občany 
b) ne 
3. Víte o možnosti využití služeb kopírování, tisk, skenování a faxování na obecním úřadě? 
a) ano, vím o těchto službách a využívám je 
b) ano, vím o těchto službách, ale nevyužívám je 
c) ne, nevím 
4. Jeví se Vám lokalita u Archeoskanzenu vhodná pro vznik informačního centra? 
a) ano 
b) ne 
Pokud ne, tak uveďte důvod: ……………………………………………………….. 
5. Jaké služby by mělo informační centrum poskytovat? Více možných odpovědí
a) podávání informací pro turisty 
b) kopírování, tisk 
c) přístup na PC s možností využití internetu  
d) faxování 
e) kroužková vazba dokumentů
f) podávání komplexních informací (např. o společenských a kulturních akcích, 
pamětihodnostech, dopravních spojeních atd.) 
g) prodej vstupenek na různé kulturní, sportovní a společenské akce 
h) průvodcovské služby 
i) prodej turistických průvodců, knih, map, pohledů apod. 
j) jiné:………………………………………. 
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6. V případě, že by se informační centrum nacházelo u Archeoskanzenu, jaké služby byste 
využil/a? Více možných odpovědí 
a) kopírování, tisk 
b) přístup na PC s možností využití internetu  
c) faxování 
d) kroužková vazba 
e) podávání komplexních informací (např. o společenských a kulturních akcích, 
pamětihodnostech, dopravních spojeních atd.) 
f) prodej vstupenek na různé kulturní, sportovní a společenské akce 
g) prodej turistických průvodců, knih, map, pohledů apod. 
h) jiné 
i) žádné, služby bych nevyužíval/a 
7. Pohlaví   
a) žena 
b) muž  
    
8. Jste (v převažující míře):      
a) zaměstnanec      
b) podnikatel      
c) student  
d) nezaměstnaný 
e) jiné: …………………………………… 
               
9. Věk 
a) 15 - 25 let 
b) 26 - 35 let  
c) 36 - 45 let 
d) 46 - 59 let  
e) 60 let a více  
      
10. Dosažené (dokončené) vzdělání:       
a) Základní          
b) Střední odborné, vyučen (bez maturity)  
c) Úplné střední vzdělaní (s maturitou) 
d) Vyšší odborné 
e) Vysokoškolské 


