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1 Úvod 

Dle geografického členění se Česká republika od roku 2000 dělí na čtrnáct 

samosprávných krajů a kaţdý z krajů má své krásy, ať uţ rázu přírodního či kulturního. Naše 

země vděčí své bohaté historii za velké mnoţství dochovaných kulturních památek a jejich 

počtem předčíme mnohé daleko větší státy. Tyto památky zajišťují neustálý vzrůst 

turistického ruchu a jeho významu v našich zemích i v jednotlivých krajích. V rámci krajů 

vznikají i tzv. mikroregiony, coţ jsou regiony malého geografického měřítka a v praxi se 

zpravidla jedná o účelové sdruţení obcí. V České republice jsou často vytvářeny za účelem 

získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů Evropské unie. 

Základem úspěšného rozvoje kaţdého regionu je schopnost komunikace a kooperace 

se všemi aktéry, jakými jsou podniky, firmy, správy měst a obcí, neziskové organizace, 

občané, turisté, kulturní, náboţenské instituce atd. Přestoţe představy a zájmy jednotlivých 

aktérů jsou v mnoha případech různé a na první pohled problematicky slučitelné, musí být 

jednotlivé zájmy odpovídajícím způsobem eliminovány ve prospěch flexibility  

a konkurenceschopnosti regionu. Této všestranné komunikaci napomáhá svými metodami 

právě i municipální marketing. Jedním z hlavních cílů municipálního marketingu je zvýšení 

atraktivity regionu, města či obce pro všechny cílové skupiny.  

Téma diplomové práce související se zvýšením atraktivity mikroregionu jsem si 

vybrala proto, ţe jsem chtěla vyuţít poznatky oboru marketing a obchod, který studuji,  

a propojit je s veřejnou správou. Vybrala jsem si sdruţení obcí mikroregionu střední Haná, 

protoţe v něm pobývám nejčastěji a jeho prostředí je mi blízké. Nachází se na území 

Olomouckého kraje na rozhraní bývalých okresů Přerov, Prostějov a Kroměříţ. Mezi hlavní 

cíl, který si sdruţení obcí stanovilo, patří všestranný udrţitelný rozvoj regionu a realizace 

dalších aktivit v oblasti občanské vybavenosti, technické a dopravní infrastruktury, podnikání, 

rozvoje venkova, rozvoje cestovního ruchu a propagace regionu. Na tomto území také 

probíhal výzkum a hlavní cílovou skupinou v diplomové práci byli jeho návštěvníci.  

Cílem diplomové práce je navrhnout taková řešení, která by zvýšila atraktivitu 

sdruţení obcí mikroregionu střední Haná.  

Dílčími cíli je zjišťováno, jak návštěvníci vnímají tento mikroregion, jestli jsou 

dostatečně a kvalitně informováni, zda vyuţívají jeho internetové stránky a zda jsou s nimi 

spokojeni, dále pak jak vnímají kvalitu poskytovaných sluţeb, jaký je důvod jejich návštěvy 

mikroregionu a jak vnímají konané kulturní akce a nabízené turistické atrakce. Dalším dílčím 
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cílem je zjišťování důvodů, které mají ostatní respondenti k tomu, ţe mikroregion ještě 

nenavštívili. 

Střední Haná je sloţena převáţně z malých obcí a tak jako mnohé jiné se potýká  

s odlivem obyvatel, stárnutím obyvatelstva a niţší návštěvností. Po provedení výzkumu budou 

navrţena taková řešení, která by mohla zvýšit jeho atraktivitu, coţ by následně mohlo 

způsobit příliv většího počtu návštěvníků nebo potenciálních obyvatel.  

Atraktivita regionu je v posledních letech aktuální téma. Projekty municipálního 

marketingu se ve vyspělých zemích soustřeďují na zlepšení image, zlepšení komunikace  

a sociálních interakcí mezi aktéry rozvoje, protoţe „získání“ návštěvníků, obyvatel, 

podnikatelů a jiných účastníků veřejného ţivota zajistí přínos peněz do regionů. Tyto projekty 

tak mohou podporovat malé a střední podnikání, přilákat investory, podporovat turismus, 

zlepšit bydlení, bezpečnost, čistotu, kulturu, školství nebo např. zdravotnictví.    
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2 Teoretická východiska municipálního marketingu 

Transformace veřejné správy v České republice započatá v roce 1990 změnou 

ústavního a správního systému přinesla znovuobnovení obecní samosprávy zákonem  

č. 367/1990 Sb., o obcích a navázala na systém fungující v letech 1849 – 1938. Tím byl 

započat proces decentralizace a samostatné celky tak byly pověřeny výkonem státní správy  

v přenesené působnosti, kdy rozsah byl dán zákonem a velikostí obce, viz Tittelbachová 

(2011). Přesun pravomocí a zodpovědnosti byl dán z vyšších úrovní výkonu správní činnosti 

na niţší úřady veřejné správy a na organizace tzv. třetího sektoru – neziskové organizace 

vykonávající přesně vymezené činnosti. V té době a s přidělenými pravomocemi se u nás 

mohl začít vyvíjet marketing měst a obcí, municipální marketing. Samosprávy měst a obcí se 

dobrovolně spojují do vyšších územně samosprávných celků, protoţe tak mohou snadněji 

získat pomoc při řešení společných problémů, snadněji propagovat region, malé obce tak 

získají lepší postavení pro komunikaci s ostatními právními subjekty, snáz mohou získat 

dotace od státu nebo Evropské unie na plánované projekty a tato spojení jim přináší další  

a další výhody.  

Jedním z takto spojených územně samosprávných celků je sdruţení obcí. Dle Čadila 

(2010) je definováno jako obce spolupracující s jinými obcemi a vytvářející svazky obcí, kdy 

je zákonem o obcích definován předmět činnosti svazku obcí a jsou uvedeny úkoly v oblasti 

školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, poţární ochrany, veřejného pořádku, ochrany 

ţivotního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata. Obce zpravidla zakládají 

mikroregiony, kde jednou z priorit jsou aktivity v oblasti turismu.  

2.1 Marketing v neziskovém sektoru 

Veřejný či neziskový sektor ovlivňuje ve své podstatě ţivot kaţdého člověka. Kaplan 

(2009) tvrdí, ţe lidé se nemohou vyhnout pouţívání sluţeb veřejného sektoru, ať uţ je 

poskytuje ministerstvo, místní úřad nebo jiná veřejná instituce. Tyto organizace jsou 

významnými zaměstnavateli a zabývají se nejrozmanitějšími činnostmi. Často jsou pomocí 

nich nabízeny jinak nedostupné, avšak důleţité veřejné sluţby, např. zdravotní péče, vzdělání, 

sociální sluţby, sloţky ekonomické infrastruktury (silnice, voda, plyn, elektřina), sluţby 

místní a státní správy. Je zde velký potenciál a prostor pro uplatňování marketingových 

koncepcí a nástrojů.  

Municipální marketing je řazen k marketingu neziskových organizací. Jako nezisková 

organizace je vymezen jako organizace, která nevytváří zisk k přerozdělování mezi jeho 
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vlastníky, správce nebo zakladatele, ale můţe vytvořit zisk slouţící k rozvoji a plnění cílů 

organizace.  Z pohledu Reichla (2011) byl donedávna pro neziskové organizace působící ve 

veřejné sféře marketing „komfort“, který si nemohly dovolit. Jak jiţ bylo zmíněno, hlavním 

cílem totiţ není zisk. Jde o bezplatnou sluţbu veřejnosti, která musí být z pohledu zřizovatele 

vykonávána sice kvalitně, ale co nejefektivněji a nejúsporněji. Náklady s touto sluţbou 

spojené jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků. V zásadě omezený rozpočet zřizovatele 

nedává prostor pro přílišné experimenty a inovace v pokusech o zkvalitňování sluţby 

neziskových organizací.  

Potřeba marketingu v neziskovém sektoru vyplývá právě z důleţitosti kvality sluţby  

a z toho, jak tyto sluţby vyhovují potřebám jejich uţivatelů. Dle Hannagana (1996) bude 

vysoce kvalitní sluţba pravděpodobně vnímána jako uţitečná, efektivní a hodná pravidelného 

financování. Neziskové organizace musí provádět průzkum trhu, aby zjistily, co si veřejnost 

přeje a podle získaných zdrojů se snaţit tato přání uspokojit. Otázka kvality je v tomto sektoru 

důleţitým marketingovým aspektem, protoţe poskytovat špatné sluţby je snadné. Organizace 

veřejného sektoru často poskytují sluţby, které sice zisk nepřinášejí, ale jsou tvůrci jejich 

politiky povaţovány za potřebné (sociální sluţby, zaopatření osob v nouzi). Proto je pro 

budování image těchto organizací důleţité, aby poskytované sluţby byly kvalitní. Jestliţe 

např. policie bude vycházet z předpokladu, ţe nejlepší politikou je podřídit si a zastrašit 

obyvatelstvo, aby nepáchalo trestné činy, pak nejspíš nebude mít dobrou reputaci. Je-li 

naopak přesvědčena, ţe nejlepší politikou je získat veřejnost pro spolupráci v boji proti 

zločinu, bude představa o ní zcela jiná. Marketing se v neziskové sféře často soustřeďuje na 

image, který si organizace vytváří ve vztahu k veřejnosti a na pověst, které se těší. Image je 

nehmatatelným faktorem odráţejícím názory okolního prostředí na ni a na kvalitu jejích 

sluţeb.   

Marketing také představuje všechny činnosti spojené se seznamováním veřejnosti  

s náplní činnosti jednotlivých organizací a s výsledky jejich práce, viz Tittelbachová (2011). 

Např. místní úřady jsou ve vztahu k veřejnosti v takové pozici, ţe poskytují sluţby  

a marketing, jako technika orientovaná na zákazníka, jim pomáhá stanovit cíle a priority pro 

uţití zdrojů, které mají k dispozici.  

O roli neziskových organizací ve společnosti se vede rozsáhlá diskuze a je moţné 

setkat se s mnoţstvím i velice protichůdných názorů. Podle Drukera (1994) je produktem 

neziskové organizace změněná lidská bytost. Podle Vaštíkové (2008) zase neziskové 

organizace vyplňují prostor mezi občanem a státem a umoţňují mu participovat na veřejné 
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politice jiným způsobem neţ prostřednictvím voleb. Jejich praktickým výsledkem je však 

přetrvávající podceňování přínosu neziskových organizací k rozvoji celé společnosti. 

Trhy neziskových organizací mohou vypadat takto: 

přispěvatelé  nezisková organizace  zákazníci (návštěvníci). 

Proctor (2007) tvrdí, ţe marketingové programy pouţívané v neziskové organizaci by 

měly být zaměřeny jak na sponzory, dárce, přispěvatele, politiky, tak na zákazníky či 

potenciální návštěvníky turistických oblastí.  

2.2 Destinace a cestovní ruch 

Kraje, města a turistické oblasti, které mají svým potenciálním návštěvníkům co 

nabídnout, mohou být nazývány destinacemi cestovního ruchu. Destinace cestovního ruchu je 

podle WTO (2002) fyzický prostor, ve kterém návštěvník stráví nejméně jedno přenocování. 

Zahrnuje turistické produkty tvořené atraktivitami cestovního ruchu a podpůrnými sluţbami 

(tj. sluţbami, které umoţňují vyuţít atraktivity cestovního ruchu) a soubor moţností zábavy 

pro jednodenní návštěvníky. Dle Middletona (2009) má přírodní a administrativní hranice, jeţ 

vymezují její řízení, image a vnímání, které definují její trţní konkurenceschopnost.  

Podle Jakubíkové (2009) lze destinaci cestovního ruchu povaţovat za jeden komplexní 

produkt, který je sloţen z mnoha produktů nebo za tzv. kolektivního výrobce. Pokud je 

destinace povaţována za kolektivního výrobce, je nutné ji řídit jako kterýkoliv jiný podnik či 

organizaci. O takovéto řízení, kdy je snaha o koordinaci a kooperaci činností jednotlivých 

podnikatelských a nepodnikatelských subjektů se snaţí sdruţení obcí, místní akční skupiny, 

mikroregiony a jiné organizace podobného typu. Návštěvníci totiţ vnímají destinaci jako 

celek. Vnímají krajinu, prostředí, nabízené sluţby a jejich kvalitu, bezpečnost, kulturní, 

sportovní a rekreační moţnosti, čistotu a vstřícnost místních obyvatel, se kterými se během 

pobytu setkávají.  

Destinace jsou Bartlem a Schmidtem (1998) definovány jako regionální, mezinárodně 

konkurenceschopné, strategicky řízené jednotky nabídky na mezinárodním trhu.  Destinace 

nabízí klientovi odpovídající produkt a uspokojují jeho očekávání. Snaţí se o perfektní  

a kvalitní organizaci celého řetězce sluţeb. Palatková (2006) tvrdí, ţe destinace je jedním 

produktem sloţeným zároveň z bezpočtu dalších produktů. Lze jej označit jako vědomou  

i nezáměrnou kooperaci, protoţe všechny subjekty v destinaci, ať chtějí nebo ne, 

spoluvytvářejí její charakter.  
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Obr. 2.1 Subjekty marketingového řízení destinací 

Zdroj: Palatková, 2006, str. 28 

Nástrojem destinací pro zhodnocení jinak nezhodnotitelných atraktivit v dané oblasti, 

např. přírodu, flóru, faunu, architektonické a jiné památky, významná historická a kulturní 

místa aj., bývá vyuţíván turismus. Podle Nejdla (2011) je turismus souborná aktivita 

nabízející konzumací svých sluţeb moţnost uspokojení určitých potřeb populace. Tato 

populace však pro to, aby sluţby spotřebovávala, musí do konkrétního místa přijet. Účastníci 

cestovního ruchu přijíţdějí do těchto míst dobrovolně, ale vyţadují, aby nabízené sluţby 

splňovaly jejich představy a očekávání. Tato skutečnost určuje unikátní trţní vlastnost 

cestovního ruchu, zatímco při standartní trţní situaci se produkt přemisťuje ke spotřebiteli,  

v cestovním ruchu se spotřebitel přemisťuje za produktem.   

Mnohdy se stává, ţe v oblastech, kde se vyskytují turistické atrakce cestovního ruchu, 

chybí z řady objektivních důvodů jiné ekonomické aktivity primární či sekundární sféry, coţ 

vyvolává značné ekonomické a sociální problémy. Cestovní ruch se tak stává jednou z mála 

šancí, která můţe zabezpečit zdroje pro rozvoj regionu, viz Middleton (2009). Aby mohly být 

příleţitosti cestovního ruchu maximalizovány, turistická destinace musí mít organizaci 

cestovního ruchu, která stanovuje rámec pro činnosti cestovního ruchu, vyvíjí turistický 

produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích. Na začátku 70. let 20. století se 

zvýšila pozornost věnovaná marketingu cestovního ruchu a poprvé byl pouţit termín 

marketing destinace.  
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2.2.1 Atributy destinace 

Výše uvedené definice destinace cestovního ruchu uvádějí základní charakteristické 

znaky, které tvoří podstatu destinace. 

Podle Nejdla (2011) je tedy definována z pohledu návštěvníka, který si území vybírá  

a je určována jeho poptávkou. Záleţí na jeho potřebách, vnímání a informovanosti o tom, jak 

které místo je schopno jeho potřeby uspokojit. Důleţitou roli v této souvislosti sehrává čas, 

protoţe v jeho průběhu dochází ke změnám v lidských potřebách, v jejich rozsahu a síle. 

Vytváření destinace je tedy proces, při němţ vzniká destinační produkt a působí na poptávku, 

aby byla o produktu informována a akceptovala ji, aby si ji v konečné fázi rozhodování 

vybrala. Rozhodování poptávky o volbě konkrétního území za cíl jejího pobytu je proces, 

který je odstartován informovaností o místě a jeho atraktivitách a o souboru navazujících 

sluţeb a zhodnocením, které z míst můţe optimálně uspokojit její specifické potřeby. Pokud si 

segment poptávky nabízené území vybere za cíl své cesty, stává se destinací, pokud si jej 

nevybere, destinací není, a to do doby neţ bude vybráno jiným segmentem poptávky. 

Destinace je dle Nejdla (2011) také geograficky ohraničeným prostorem (stát, region, 

místo, rezort). Je tedy určitým geografickým prostorem s přirozenými hranicemi 

geomorfologickými, resp. přírodními nebo s daným dlouhodobým sociálním vývojem. Podle 

přání a představ poptávky je flexibilní rozlohou, rozrůstající se nebo zmenšující se  

prostor – resort, místo, region, země. Destinace a její velikost je určována vzdáleností, 

velikostí, povědomím o předmětném geografickém prostoru a motivací poptávky k jeho 

návštěvě.  

Destinace je místo se souborem atraktivit a s nimi svázanými zařízeními a sluţbami. 

Komplex těchto propojených sluţeb nabízených v místě destinace představuje pro účastníka 

cestovního ruchu produkt. Je moţné se v této souvislosti setkat s názorem, např. Királová 

(2003), ţe destinace je produkt. Rozsah a kvalita atraktivit cestovního ruchu tvoří za určitých 

podmínek motivaci k návštěvě konkrétního místa. Atraktivity jsou členěny na přírodní, 

kulturně-historické a kulturně-společenské. Jsou však kategorií relativní, jelikoţ jednotlivci je 

posuzují podle svých osobních potřeb, vnímání, naléhavosti atd. Mají-li být atraktivity 

vyuţity k uspokojení lidských potřeb prostřednictvím turismu, musí být vţdy doplněny 

komplexem podpůrných sluţeb, tj. potřebnou infrastrukturou, ostatní vybaveností v místech 

cestovního ruchu (moţnost kvalitního ubytování, stravování, kapacity pro vyuţití volného 

času turistů), administrativně-organizační a řídicí infrastrukturou v místech a regionech 

cestovního ruchu.  
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2.2.2 Marketingový mix destinace 

Za posledních čtyřicet let byl marketingový mix přizpůsoben různým oblastem 

marketingu zboţí a sluţeb. Gilmore (2003) popsal marketingový mix jako soubor nástrojů  

a činností, které má organizace k dispozici a pomocí nichţ utváří charakter nabídky pro 

zákazníky. Ke čtyřem základním sloţkám (produkt, cena, místo a propagace) přibylo několik 

dalších, např. podle Kotlera (2007) politika, veřejné mínění, programování, tvorba balíčků, 

lidé a partnerství. Middleton (2009) rozšířil základní marketingový mix rovněţ o další prvky, 

z nichţ jeden je shodný s Kotlerovým – lidé a další dva označují fyzické charakteristiky  

a proces, jakoţto interakci při poskytování sluţeb klientovi.  

Produkt (Product) 

Produkt cestovního ruchu se vyznačuje průřezovostí (spojuje ubytovací, stravovací  

a dopravní sluţby, sluţby turistických atrakcí, touroperátorů, organizací destinačního 

marketingu aj.).  

Palatková (2006) rozlišuje pět úrovní chápání produktu pro plánování jejich nabídky. 

První z nich je základní uţitek produktu nakupovaný klientem (např. léčebná kúra v lázních), 

druhou úrovní je obecně pouţitelný produkt, který je díky obchodníkovi transformací 

základního uţitku (např. hotel nabízí restauraci, recepci, pokoje), třetí je očekávaný produkt 

představující vlastnosti a podmínky obecně spojené s produktem (např. v tříhvězdičkovém 

hotelu je samozřejmostí čisté sociální zařízení, ručníky…), čtvrtou úrovní je rozšířený 

produkt, který zahrnuje další výhody, sluţby a dodatečný uţitek, jímţ je poskytovatel odlišen 

od konkurence (např. ovoce, ţupan, okruţní jízda městem…) a pátou úrovní je moţný 

produkt představující výhled produktu do budoucna dle moţností poskytovatele sluţby (např. 

stavba bazénu u hotelu)  

Middelton (2009) definuje totální produkt cestovního ruchu, který vychází  

z myšlenky, ţe turista chápe dovolenou jako soubor nejen aktivit v destinaci, ale jako 

celkovou zkušenost včetně postojů a očekávání od odjezdu do návratu domů. Jedná se o celý 

řetězec sluţeb v destinaci od moţnosti přístupnosti, ubytování, atrakcí, ale i image destinace  

v mysli klienta včetně celkové ceny.  

Dle Horenrové (2003) by inovace a vývoj produktu měly být nejdůleţitějšími 

činnostmi pro kaţdou organizaci v cestovním ruchu, jeţ se snaţí o získání pozornosti 

návštěvníka. Zdroje nových nápadů mohou vycházet jak zevnitř organizace, tak i mimo ni. 

Uvnitř organizace se stará o vývoj nových nápadů oddělení marketingu, ředitelství nebo 

členové personálu. Mimo organizaci jsou největším zdrojem nápadů návštěvníci, zejména 
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tehdy, provádí-li organizace pravidelné průzkumy trhu. Dokáţí říct, kde by se mohla udělat 

nějaká zlepšení, jaké atraktivity vyzdvihnout a navrhnout doplňkové sluţby, které by učinily 

místo přitaţlivější.  

Cena (Price) 

Hodnota destinace pro klienta představuje rozdíl pociťovaný mezi vnímaným 

přínosem a vnímanými náklady (cenou) ve srovnání s konkurenčními destinacemi. Stanovení 

hodnoty podle Királové (2003) vychází z analýzy konkurenčních destinací, resp. ze čtyř 

faktorů hlavních konkurenčních výhod destinací – podmínky poptávky, kvalita a struktura 

zahrnutých sektorů, strategie a organizační struktura trhu, národní politika a souběţné události 

(např. energetická krize).  

Stanovení cen v sektorech cestovního ruchu není snadný úkol. Musí zde být přihlíţeno 

k tomu, ţe ubytovací a stravovací zařízení, dopravní podniky, památky, sportoviště a další 

„produkty“ mají odlišné vlastníky a kaţdému z nich jde o jeho nejlepší prospěch. Vliv na 

ceny mají také zvláštní vlastnosti sluţeb. Dle Vaštíkové (2008) je to heterogenita sluţeb (ceny 

musí pokrýt kolísání poptávky), nehmotnost sluţeb (výše ceny je často sjednávána mezi 

kupujícím a prodávajícím), homogennost sluţeb (cena je ukazatelem kvality a pověsti 

organizace, čím je sluţba jedinečnější, tím je větší volnost pro stanovení její ceny), nemoţnost 

vlastnit sluţbu a neoddělitelnost sluţeb od producenta sluţeb (cena se vztahuje k osobě, která 

sluţbu poskytuje). 

Problémy se stanovením cen u produktů návštěvnických atraktivit mohou být různé. 

Mnohé z organizací provozujících návštěvnické atraktivity ve veřejném sektoru jsou 

subvencované a nestarají se o míru návratnosti, viz Hornerová (2003). „Cena“ za nákup 

produktu má obvykle tři komponenty – přímé náklady na pouţití atraktivity, náklady na 

nákupy podle vlastního uváţení, náklady na cestu tam a zpět. Počet moţných kombinací 

těchto tří poloţek činí ze stanovení ceny sloţitou záleţitost. Ceny u některých atraktivit 

zahrnují vyuţití všech činností, zařízení a sluţeb, zatímco jiné účtují ceny zvlášť za kaţdou 

poloţku. Za mnohé atraktivity se neplatí ţádné vstupné ani poplatky (např. přírodní 

atraktivity, kostely, parky) a také některé události jsou přístupné zdarma. Destinace nemá 

dostatečné informace o konkurenci a nemá jasné představy o tom, co vlastně představuje 

konkurenci. Ceny za přímé pouţití produktu se mohou lišit v závislosti na tom, kdo je 

zákazníkem.  
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Místo (Place) 

Distribuční cesty pro „prodej“ destinací zaznamenaly výrazný rozvoj s nástupem 

komunikačních a informačních technologií. Dle Királové (2003) je vnější distribuční síť 

tvořena kombinací zahraniční reprezentace národní turistické organizace, touroperátorů  

a agentů a vnitřní distribuční síť je postavena na kooperujících regionálních a lokálních 

turistických organizacích, domácích touroperátorech, agentech a poskytovatelích sluţeb, nad 

nimiţ mají různou míru kontroly. Součástí vnitřního distribučního systému jsou i turistická 

informační centra. V dnešní době si lze uţ jen těţko představit distribuční sítě v turismu bez 

informačních technologií. Je tomu tak kvůli vlastnostem samotného produktu cestovního 

ruchu. Jeho nehmatatelnost, nemoţnost vidět ho nebo vyzkoušet předem řeší informační 

technologie pomocí věrných prezentací formou videa, obrazového materiálu, popisu, rychlého 

ověření kapacity a především rychlou komunikací mezi účastníky. Pomíjivost produktu 

cestovního ruchu destinace je ošetřena informačním kanálem internetem. Ten zde hraje 

významnou roli v tom, ţe klienti si mohou rezervovat sluţby na poslední chvíli, vidí 

aktualizované informace o kapacitě a cenách třeba jiţ kaţdou hodinu. S vysokou 

heterogenností a dynamikou produktu destinace souvisí sloţitost prezentace produktu. Je 

těţko porovnatelný, jelikoţ neexistuje jednotná standardizace jednotlivých sluţeb. Také 

vysoká volatilita (kolísání, změny) produktu si vynucuje korekce v nabídce, takţe  

např. tištěné katalogy vydávané s půlročním předstihem jsou naprosto neflexibilní a jedinou 

distribuční cestou, schopnou postihnout změny a informovat o nich klienta, je internet.  

Propagace (Propagation) 

Podle Palatkové (2006) představuje komunikace základ propagace destinace a vychází 

ze skutečnosti, ţe produkt cestovního ruchu destinace je nehmotný a jako takový nemůţe být 

viděn, ochutnán, ohmatán nebo jinak otestován. Povědomí klienta o destinaci a její výběr 

závisí z velké části na jeho informačních zdrojích. Prvotní komunikace zahrnuje propagaci  

a zdroje informací. Palatková tedy hodnotí propagační mix jako veškerou komunikaci, 

pouţitou k dosaţení poţadované úrovně poptávky po destinaci pomocí doručení správných 

zpráv, správnými cestami, ve správný čas, cílovým skupinám a ovlivňující úroveň poptávky  

v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Zahrnuje reklamu, public relations, osobní 

prodej a podporu prodeje. Kotler (2004) řadí do komunikačního mixu navíc ještě přímý 

marketing. Jsou rozlišovány tři základní cíle propagace. Prvním z nich je posílení stávajícího 

postavení destinace a oslovení těch, kdo ještě destinaci nenavštívili, tedy udrţení a posílení 

trhu. Druhým je uvedení nových myšlenek a postojů, které destinace ještě nikdy předtím 
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nenabídla a třetím je změna postojů klienta k destinaci, který je ovšem cílem nejsloţitějším. 

Pro splnění některého z výše uvedených cílů je nutné zaměřit propagaci v první řadě na 

ovlivňování poptávky.  

Potenciální návštěvník se musí o destinaci nějakým způsobem dozvědět, aby mohlo 

být ovlivněno jeho rozhodování. Úlohou propagace je dle Hornerové (2003) komunikovat  

s návštěvníky a přesvědčit je o výhodách turistické oblasti, nabídnout její atraktivity v co 

nejlepším světle a přesvědčit je o tom, ţe tato oblast je pro ně ideální k trávení volného času. 

Jakmile potenciální návštěvník navštíví zvolenou destinaci, je nutné jej přesvědčit, ţe si 

vybral správně a snaţit se o to, aby oblast navštěvoval opakovaně a šířil okolo sebe  

tzv. kladné slovo z úst.  

Významnou oblastí propagace je tvorba vlastního image, příznivého profilu a značky 

destinace. Mnoho tuzemských i zahraničních destinací se kaţdoročně zúčastňuje veletrhů GO 

a REGIONTOUR, které přispívají ke zlepšování image a zvyšování známosti regionů,  

viz Eliáš (2011). Veletrh GO je zaměřen na výjezdovou turistiku a objevují se zde i zahraniční 

vystavovatelé. Veletrh REGIONTOUR představuje nové produkty a sluţby cestovního ruchu 

v českých a moravských krajích. Zvýrazněným tématem tohoto veletrhu byla v roce 2012 

církevní neboli poutní turistika, která představuje obrovský potenciál čekající v České 

republice doslova poseté těmito stavbami na jeho plné vyuţití. Velkou příleţitostí pro rozvoj 

tuzemské sakrální turistiky bude výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na 

Moravu, které bude připomenuto v roce 2013. Čeští biskupové pozvali na oslavu tohoto 

významného jubilea papeţe Benedikta XVI. Tato příleţitost poukazuje na významný 

turistický potenciál cyrilometodějského výročí, jelikoţ u příleţitosti návštěvy papeţe v roce 

2009 přijelo do České republiky přes tři sta tisíc poutníků.  

Politika a veřejné mínění (Politics and public opinion) 

Podle Palatkové (2006) ovlivňují politické aktivity strategii pronikání destinace na trh 

cestovního ruchu ve dvou směrech a to uvnitř destinace a vně destinace. Uvnitř destinace, kdy 

legislativní rozhodnutí ovlivňují prostředí organizace destinačního marketingu (ekonomické, 

ekologické, sociální, kulturní aj.) a tím i systém řízení destinací a politiku turismu v destinaci. 

Vně destinace je to spíše pro mezinárodní oblasti, kdy např. vízová povinnost představuje 

překáţku v prodeji destinace. Stejně silný vliv jako politická opatření můţe mít i veřejné 

mínění, které velmi úzce souvisí s image a módností destinace a s fázemi ţivotních cyklů 

produktů destinace. 
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Tvorba balíčků, programování, lidé a partnerství (Packaging, programming, 

people and partnership) 

Tvorba balíčků znamená konkrétní sestavení vzájemně se doplňujících sluţeb do 

komplexní nabídky za jednotnou cenu. Palatková (2006) tvrdí, ţe programování je určitým 

rozšířením produktu ve smyslu propojení a kombinace řady sluţeb s orientací na potřeby 

klientů a při vyuţití specializovaných činností, programů nebo událostí, které zvyšují objem 

prodeje. Programování a tvorbu balíčků je moţné charakterizovat jako specifický způsob 

tvorby produktu. Organizace destinačního marketingu často vyuţívají společenské události, 

kulturní a sportovní akce a další atraktivity v rámci kooperace, která je při tvorbě balíčků  

a programování nezbytná. Vzhledem k tomu, ţe turismus je odvětví postavené na osobním 

poskytování sluţeb, na kontaktu s lidmi, kdy úroveň poskytnuté „osobní“ sluţby ovlivňuje 

celkové hodnocení kvality produktu, jsou lidé v cestovním ruchu zvláštní a nezbytnou 

sloţkou. Zajištění kvality začíná u managementu a přenáší se na zaměstnance, kteří jsou  

v přímém kontaktu s klienty, takţe filozofie poskytnutí kvalitní sluţby musí zasáhnout 

kaţdého, kdo se podílí na jejím poskytnutí nebo přípravě.  

2.2.3 Návštěvník destinace 

Pro zlepšení nabízených sluţeb a snah o zvýšení atraktivity je dobré vědět, jakým 

typem návštěvníků jsou destinace navštěvovány. Potom můţe být přizpůsobena nabídka 

produktů a sluţeb, komunikace, atrakce, ubytování aj. určitým cílovým skupinám. 

Smith (1995) identifikoval sedm typů návštěvníků. Objevitelé cestují téměř jako 

antropologové, jsou omezeni skutečností ubývajících míst k novým objevům. Elitní 

návštěvníci si vybírají drahé, přesně pro jejich potřeby uzpůsobené cesty. Nekonvenční 

návštěvníci jsou rádi sami mimo dosah ostatních turistů. Neobvyklí návštěvníci preferují 

individuální výlety mimo organizovaný program, aby se seznámili s místní kulturou. 

Nastávající masoví návštěvníci při svých cestách vyhledávají spíše to, co je jim blízké. Neţ 

místní kulturu, cestují raději do zavedených rekreačních center. Masoví návštěvníci na svých 

cestách očekávají tentýţ standard, na jaký jsou zvyklí z domu a poslední charteroví 

návštěvníci se o cíl cesty zajímají jen málo, chtějí si uţít dovolenou podle svých představ  

a její úroveň bude taková, na kterou jsou zvyklí.  

Dle Királové (2003) však není vhodné brát vzniklé typy návštěvníků jako určující 

směr pro plánování marketingových aktivit, ale je dobré o nich mít přehled, neboť mohou být 

nápomocny k navrţení typů nových produktů, které by oslovily určité skupiny návštěvníků, 

mohou upozornit na skupiny, které by mohly být ochotny zaplatit vyšší ceny za určité sluţby, 
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ukázat na typ distribučních kanálů přinášející největší efekt nebo mohou pomoci rozhodnout, 

která sdělení zaměřit na určité typy návštěvníků.  

Podstatné pro řízení destinací je, ţe návštěvník si podvědomě či záměrně vytváří 

vlastní hodnotové ţebříčky, které mu pomáhají v jeho dalších rozhodovacích procesech. Ať 

jiţ při koupi výrobku či vyuţití sluţeb, v orientaci na jeho vlastní činorodé aktivity ve volném 

čase aj. Pavlů (2007) tvrdí, ţe návštěvník zcela záměrně, cílevědomě zkoumá různé vlastnosti, 

cenu, poţitky, které mu nabízené sluţby mohou poskytovat. Tomuto procesu při rozhodování 

se říká benchmarking. Typicky se tyto formy benchmarkingu projevují na veletrzích 

cestovního ruchu jako je Region Tour, Holiday World nebo GO, na nichţ si spotřebitelská 

veřejnost vybírá destinace a touroperátory, s nimiţ bude trávit dovolenou. Návštěvník také 

bere v potaz velikost a monumentálnost veletrţní expozice jednotlivých vystavovatelů, 

odbornost poskytovaných informačních sluţeb informátory, kvalitu vystavené exponátové 

produkce, mnoţství a kvalitu doprovodných informací, které si můţe vzít s sebou a které jsou 

mu aktivně nabízeny atd. Souhrnně řečeno, hodnotí celkový dojem, image nabízeného 

subjektu, destinace.  

2.3 Trendy v oblasti zvyšování atraktivity municipalit  

Podle Kesnera (2005) nebývají primární kulturní destinací v podmínkách České 

republiky monumenty světového významu, ale ve velké většině případů města a sídla.  

Z hodnocení 7 938 sídelních útvarů koncem osmdesátých let vyplynulo, ţe 1 382 měst, 

městeček a vesnic mělo tehdy historické jádro památkového významu a 1 249 sídelních 

útvarů nabízelo hodnotné panorama. Památky jsou relativně rozprostřeny rovnoměrně na 

celém území státu, avšak z hlediska jejich faktického vyuţití existují mezi jednotlivými 

regiony poměrně výrazné rozdíly, neboť Praha přitahuje neúměrné mnoţství turistů. 

Jednoznačně pozitivním vývojovým trendem je proto profilování dalších obcí a měst jako cílů 

domácího i zahraničního turistického zájmu. Je však provázeno problémy a deficity, mezi 

nimiţ dominují ztráty a nevratná poškození kulturně-historického dědictví a jeho pokračující 

nedostatečná údrţba. Historická jádra mnoha měst jsou nově ohroţována ekonomicky 

motivovanými tlaky, jejichţ cílem je nahradit historické budovy novostavbami či je alespoň 

rekonstruovat a modernizovat. Výraznou bariérou pro řadu potenciálních destinací je  

i nerozvinutá turistická infrastruktura a sluţby, nedostatečný marketing a propagace  

a chybějící spolupráce a koordinace mezi městy a obcemi.  

S výjimkou několika málo lokalit, kde se koncentrace turistů jiţ pohybuje na hranici 

jejich fyzických moţností (Praha, Český Krumlov, Karlštejn) není u drtivé části dnes veřejně 
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přístupných památek jejich návštěvnický potenciál zdaleka vyčerpán, viz Kesner (2005). 

Významným problémem sektoru kulturních destinací v České republice je jeho nevyváţenost 

a celkově jednostranná struktura nabídky. Řada světových evropských měst věnovala  

v posledních dvaceti letech mnoho prostředků do budování nových typů kulturních zařízení  

a destinací, s cílem rozšířit a doplnit nabídku poskytovaných sluţeb. Ve světovém měřítku se 

stále významnější kulturní aktivitou stává cestování spojené s návštěvou a proţitkem 

konkrétní kulturní akce (výstava, představení, festival) během časově limitovaného pobytu  

(1-4 dny), často spojené s jiným cílem (nakupování, sluţební cesta).  

Hlavní role kultury v procesu městské regenerace však spočívá ve vytváření nového 

„image“ daného města nebo regionu, jak tvrdí Johnová (2008). V prostředí vzrůstající 

konkurence mezi metropolitními centry je důleţité, aby lokalita byla viditelná. Města musí 

umět svoji specifičnost a odlišnost prodat. Zvýšení, či alespoň udrţení návštěvnosti je dnes 

jedním z hlavních cílů většiny destinací ve světě i u nás.  

Studie, vztahující návštěvnost či účast na určité formě trávení volného času  

k sociodemografickým rysům, poskytují základní východisko pro práci s veřejností, 

marketingem a řízením, avšak díky svému popisnému zaměření mají relativně omezenou 

hodnotu pro pochopení povahy a dynamiky vlastní kulturní potřeby. Dle Kesnera (2005) 

odpovídají na otázku – kdo destinaci navštěvuje, ale nikoliv proč a jak tak činí. V minulém 

desetiletí se proto pozornost obrací stále více k pokročilejším formám průzkumů, zaměřeným 

na poznání psychologických postojů a motivací, jeţ determinují rozhodování lidí v oblasti 

ţivotního stylu a volného času a na moţnosti jejich ovlivňování, případně překonávání bariér, 

daných příslušností k určité sociodemografické skupině.  

Rose (2010) uvedl, ţe v posledních letech se do chodu veřejného sektoru 

implementuje tzv. e-Government, který se zabývá elektronizací veřejné správy a spočívá  

v pouţití informačních technologií ze strany vládních organizací, s cílem zlepšit jejich 

provozní efektivitu a účinnost při plnění potřeb občanů. V České republice byl proces 

elektronizace a informatizace veřejné správy zahájen v 90. letech 20. století, přičemţ mu 

předcházelo rozšíření těchto moderních technologií v soukromém sektoru a domácnostech. 

Dle Jungové (2011) si díky tomuto své stálé místo u samospráv pro informování veřejnosti  

o nabídce „produktů“ ve městech a obcích vydobyly webové stránky včetně multimédií  

a sociálních sítí. Také na evropské úrovni jsou v rámci Digitální agendy pro Evropu vytyčeny 

strategické cíle, dle Haramulové (2011) jde o tyto: do roku 2015 zvýšit vyuţívání 

elektronických sluţeb veřejné správy a posílit elektronickou komunikaci soukromoprávních 
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subjektů s veřejnou správou. Ne všichni občané však mají tyto technologie k dispozici, proto 

je nutné klást důraz i na jiné formy komunikace. 

Kříţová (2011) tvrdí, ţe podíl veřejnosti na rozhodování můţe být účinným nástrojem 

pro efektivní spolupráci, přípravu kvalitních projektů a rozvojových plánů regionu reagujících 

na aktuální potřeby občanů. Pokud má být veřejnost aktivně zapojena, nejlepším nástrojem 

pro to jsou kulaté stoly, kde se konají pravidelné schůzky pracovních skupin zaměřené na 

různé oblasti. Tyto techniky umoţňují hlubší analýzu problematiky a vytvářejí přátelské 

prostředí. Mnoţství veřejných setkání, projednávání, diskuzí i kulatých stolů a jejich 

vzájemná návaznost svědčí o tom, ţe systematická komunikace s lidmi, podnikateli  

i neziskovými organizacemi se v mikroregionu můţe stát součástí plánovacích a realizačních 

procesů. Výsledkem můţe být chuť a ochota občanů mikroregionu podílet se na veřejném 

ţivotě, ale také získat finanční příspěvky od místních firem na realizaci společných projektů.  

V posledních letech se rozvíjí trend, kdy začínají zákazníci cestovních kanceláří 

odmítat organizované zájezdy s plnou penzí nebo předem zakoupeným balíčkem sluţeb  

a dávají přednost nezávislejšímu cestování, viz Johnová (2008). To je příleţitost pro oblasti, 

které nejsou tradičními destinacemi cestovního ruchu. Mohly by zde vyuţít moţnost volného 

přístupu k památkám, sportovním a kulturním atraktivitám a moţnost samostatného 

zorganizování plánu a časového rozvrhu návštěvníka. 
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3 Charakteristika sdružení obcí mikroregionu střední Haná 

Sdruţení obcí mikroregionu střední Haná (dále jen „mikroregion“) vzniklo 26. dubna 

1999. Zakládajícími městy a obcemi byly Kojetín, Tovačov, Němčice nad Hanou, Křenovice, 

Lobodice, Ivaň, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky a Uhřičice. 

Starostové obcí tehdy podpisem Zakladatelské smlouvy zaloţili mikroregion, který vznikl 

jako přirozené uskupení obcí, svázaných společnými kulturními a historickými tradicemi  

a také společnými problémy. [41] 

Cílem jeho vzniku byla moţnost koordinovat postupy při řešení problémů rozvoje 

obcí, usměrnit jejich společný hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, včetně infrastruktury  

a propagace. Právě moţnost společného řešení těchto problémů, moţnost lépe dosáhnout na 

finanční prostředky ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byla jedním z impulsů pro 

připojení se k tomuto mikroregionu. Později byly přijaty i obce Tvorovice, Záříčí  

a Obědkovice a město Chropyně. Obec Tvorovice však jiţ z mikroregionu vystoupila. Nyní je 

tvořeno 15 obcemi uprostřed Moravy na rozhraní okresů Přerov, Prostějov a Kroměříţ, na 

území krajů olomouckého i zlínského. Členství v mikroregionu není nijak omezeno, členem 

můţe být kaţdá obec České republiky a naopak kaţdá obec z mikroregionu můţe vstupovat 

do jiných svazků měst a obcí. [48] 

Sdruţení obcí mikroregionu střední Haná zaujímá plochu asi 172 km
2
. Zahrnuje čtyři 

města a jedenáct obcí. Nejniţším bodem oblasti je místo, kde řeka Morava pod Kojetínem 

opouští olomoucký kraj, tj. 191 m n. m., nejvyšším místem jsou výběţky Chřibů v lese 

Doubrava jiţně od Křenovic, tj. 350 m n. m. Je dobře dostupný jak vlakem, tak také po dálnici 

z Prahy (270 km) a z Vídně (180 km). Rovinaté krajině dominují rozsáhlé lány, luţní lesy  

a toky řek Morava, Bečva a Haná, coţ se odráţí také symbolicky v jeho znaku, který je 

uveden v Příloze č. 3. [48] 

Ve spádových městech Kojetín, Chropyně, Tovačov a Němčice nad Hanou ţije více 

neţ 2000 obyvatel, v ostatních obcích kromě Troubek je to méně neţ 1000 obyvatel. Počet 

obyvatel v obcích ovlivňuje např. rozsah poskytovaných sluţeb, počet podnikatelských 

subjektů a pracovních příleţitostí. [40]  



20 

 

Tab. 3.1 Počet obyvatel jednotlivých měst a obcí k 31. 3. 2012 
Název města, obce Počet 

obyvatel 
Počet 

katastrů 
Název města, obce Počet 

obyvatel 
Počet 

katastrů 

Kojetín 6 470 3 Uhřičice 598 1 
Chropyně 5 112 2 Polkovice 514 1 
Tovačov 2 489 1 Ivaň 503 1 

Němčice nad Hanou 2 020 1 Křenovice 415 1 
Troubky 2 083 1 Oplocany 312 1 

Zářičí 760 1 Obědkovice 280 1 
Lobodice 707 1 Stříbrnice 250 1 

Měrovice nad Hanou 643 1 Mikroregion celkem 23 156 18 
Zdroj: [35], autorem upraveno 

Celkem má mikroregion 23 156 obyvatel. K 31. 12. 2010 byl průměrný věk obyvatel 

mikroregionu 41,09 let. Problémem v této oblasti je sniţující se počet dětí ve věku do 14 let, 

coţ je ovšem dáno celkovým vývojovým trendem v České republice i v celé západní Evropě. 

Hlavní příčinou je nízká porodnost, kdy v roce 2001 při sčítání lidu v České republice bylo 

zjištěno, ţe poprvé v historii klesl podíl dětské sloţky obyvatelstva na méně neţ 20 % a v roce 

2011 byl podíl dětské sloţky v obyvatelstvu při sčítání lidu vypočten na 14,46 %. Většina 

obcí mikroregionu rovněţ zaznamenává více obyvatel v důchodovém věku, neţ ve věku do  

14 let. Z výše uvedeného plyne, ţe populace v mikroregionu stárne a pravděpodobně také 

odchází mladí lidé do měst z důvodu zdejších niţších ţivotních perspektiv. Tabulka věkové 

struktury obyvatelstva je uvedena v Příloze č. 5. [35] 

3.1 Turistické atrakce v mikroregionu střední Haná 

Sdruţení obcí mikroregionu střední Haná není vnímáno jako typická destinace 

cestovního ruchu, ale pro budoucí rozvoj tohoto odvětví má významný potenciál. Nabízí 

široké spektrum zařízení a sluţeb, přírodních a kulturních atraktivit, sportovních akcí a míst 

k odpočinku, díky nimţ by se postupem času typickou destinací stát mohlo.  

Dle Lapáčka (2005) se v mikroregionu nachází významné přírodní rezervace  

a chráněná území. Jedním z nich je soutok řeky Moravy a Bečvy s luţními lesy v jejich nivě  

a malá vodní elektrárna. Dalším pak Národní přírodní rezervace Zástudánčí nedaleko 

Lobodic. Po obou březích neregulovaného toku řeky Moravy se rozkládá státem chráněné 

území, kde je přirozené hnízdiště ptačích ohroţených druhů (břehule říční a ledňáčka říčního) 

a významná křiţovatka ptačích tahů.  

Okolo Tovačova jsou rozprostřeny rybníky a jezera, které zaloţil rod Pernštejnů. Na 

jejich hrázích rostou staleté duby a jsou ornitologickou oblastí. Zaujímají plochu přes 200 ha  

a lidově jsou nazývány Donbas – „hanácké moře“, které jak napsal Bouchal (2008), je 

největší vodní plochou na Střední Moravě. Další památkou, která je svým rozsahem největší 
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v Evropě a známá jen z Norska je vybudovaný sifon nedaleko Uhřičic. Jedná se o umělé 

kříţení dvou původních toků (přirozeně tekoucí řeky Valové a uměle vytvořeného 

Bolelouckého náhonu) postavené v roce 1911. Tok Bolelouckého náhonu je sveden dvěma 

ţelezobetonovými tubusy pod přirozený tok řeky Valové a asi po 40 metrech se voda náhonu 

vrací zpět do původního řečiště.  

Sadyková (2008) uvedla, ţe kolem chropyňského zámku, přes Zámecký rybník, aţ 

k rybníku Hejtman vede naučná stezka upozorňující návštěvníky na zajímavosti této přírodní 

rezervace. Zámecký rybník je hnízdištěm racka chechtavého, v Hejtmanu ţijí ohroţené druhy 

ţivočichů, jako např. listonoh jarní. Stezka je dlouhá 3,5 km se 12 zastávkami a je vhodná jak 

pro pěší túry, tak i pro cyklisty.  

S turistikou je zde neomylně spojena cykloturistika. Ke všem výše uvedeným 

přírodním památkám se dá dojet na kole. Mikroregionem prochází Moravská dálková 

cyklotrasa od Olomouce směrem na Kroměříţ. Na ni se napojují místní cyklotrasy do Přerova, 

Němčic nad Hanou apod. Po značených cyklotrasách je také moţné dojet podél Baťova 

kanálu přes jiţní Moravu aţ do Rakouska. [42]  

Tab. 3.2 Cyklotrasy vedoucí mikroregionem 

5040 Němčice nad Hanou – Kojetín – Lobodice 

47 Olomouc – Tovačov – Chropyně – Kroměříţ 

5013 Prostějov – Němčice nad Hanou – Zdounky 

Zdroj: [42] 

V mikroregionu se nachází také přírodní koupání a to v Zářičí, tzv. Pískáč s travnatými 

břehy nebo jezero u Tovačova, které je zajímavé moţností vyuţít atrakci jachtingu. V loděnici 

v Kojetíně je moţnost vypůjčit si kánoe a motorové čluny a nabízí se tak projet tento 

mikroregion po řece Moravě. [42] 

Dle Gračka (1989) je pro mikroregion charakteristické velké mnoţství staveb sakrální 

architektury rozprostřené po celém území. Celkově se o české religiózní krajině hovoří jako  

o krajině barokní, jelikoţ venkovská krajina je doslova poseta mnoţstvím drobných 

sakrálních staveb (kříţů, kaplí, soch světců), které z velké části pocházejí právě z období 

baroka. Nedílnou součástí krajiny jsou i poutní kostely na vyvýšených místech nebo jako 

dominanta nejedné vsi. V současnosti nedochází ve větší míře k budování nových objektů, ale 

spíše k jejich částečné obnově. Rozporem by se na první pohled mohl zdát protiklad mezi 

narůstající sekularizací společnosti po roce 1989 (potlačení vlivu náboţenství ve společnosti) 

a obnovou náboţenských symbolů. Kučerová (2011) tvrdí, ţe současná obnova sakrálních 

objektů ovšem není z převáţné části podmíněna náboţenskými motivy. Jsou to kulturní 

motivy, které nabízí podněty pro obnovu těchto staveb. Nejhojněji se objevují dva typy a to 
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kulturně-historický motiv, který je specifický pro příhraniční oblasti, odkud byli po druhé 

světové válce vysídleni obyvatelé německé národnosti a nyní se pokouší společně o obnovu 

těchto staveb. Druhým je motiv kulturně-ekonomický a snahy o udrţení sakrálních staveb 

v dobrém fyzickém stavu vycházejí právě z estetické funkce objektu a z jejího přímého vlivu 

na pozitivní image obce. Tyto faktory mohou rozhodovat o kvalitě bydlení a ţivotního 

prostředí v obci pro místní obyvatele, příchozí turisty nebo podnikatele. Početně se 

v mikroregionu nachází 2 zámky a 2 zámečky, 9 far, 10 kostelů, 11 Boţích muk, 21 kaplí,  

50 soch, 119 kříţů a jedna kříţová cesta.  

Dle Šírka (2009) patří zřejmě k nejstarším kostelům na Moravě farní kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně. Původní kostel byl zaloţen jiţ kolem roku 1060. V roce 

1278 byl na gotickém půdorysu postaven kostel nový a kolem něj byl zaloţen hřbitov, na 

kterém se pohřbívalo aţ do roku 1831. Architektem kostela byl pravděpodobně císařský 

stavitel Giovanni Pietro Tencalla. Celková výška i s kříţi upevněnými na věţe je 50 metrů. 

V průčelí stojí ve výklencích 8 soch světců. Nedaleko kostela se nachází římskokatolická fara, 

v jejímţ interiéru je rokokový sál. Mariánský sloup zdobí Masarykovo náměstí a jeho celková 

výška je 10,7 metrů. Další památkou je na náměstí Svobody ve zdi hřbitova tzv. kříţová cesta, 

tj. 14 reliéfů zastavení o rozměrech 90 x 70 cm.  

Samostatnou kapitolou památek v Kojetíně jsou dle Řezáče (2009) památky ţidovské, 

připomínající osudy ţidovské komunity, která zde ţila pravděpodobně jiţ od poloviny  

15. století do roku 1942. Její existenci dodnes připomíná Ţidovská synagoga, která je zapsána 

do Seznamu nemovitých památek. V základu je nejstarší stavbou ve městě a jednou 

z nejstarších synagog na Moravě. Další z ţidovských památek je Rabínský dům  

(ţidovská škola) a Ţidovský hřbitov (nachází se zde asi 600 náhrobků), které jsou také na 

Seznamu nemovitých památek.  

Městem plných památek je i Chropyně, jak popsala Sadyková (2008). Na březích 

Zámeckého rybníka se rozkládá Chropyňský zámek. Je dominantou města a byl postaven roku 

1615 kardinálem z Dietrichštejna. V zámku jsou dva historické sály – rytířský s unikátní 

sbírkou zbraní ze 17. století a Ječmínkův, připomínající pověst o hanáckém králi Ječmínkovi, 

který se v Chropyni údajně narodil. V zámku je umístěna expozice hudebního skladatele 

Emila Axmana a kolekce z díla kubistického malíře Emila Filly. Zámek je zapsán v Seznamu 

nemovitých památek vedeném Národním památkovým ústavem. Ve městě se ještě nachází 

kostel sv. Jiljí z roku 1772, fara, hřbitovní kaple, Boţí muka, sochy a kříţe.  

Ţivot města Tovačova úzce souvisel s existencí zámku, zaloţeného  

v 2. polovině 11. století jako vodní tvrz. Bouchal (2008) uvedl, ţe v 15. století byl přestavěn 
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z gotické tvrze na renesanční vodní hrad. Dominantou zámku a celé okolní krajiny je věţ, 

vysoká 96 metrů. Ve městě se nachází také farní kostel sv. Václava, hřbitovní kostel sv. Jiří, 

fara, kašna se sochou sv. Václava a zámecká kaple. V zámeckém areálu je mnoho soch 

svatých a v celém městě hodně kříţů a pomníků. Celé náměstí je pojato historicky, v duchu 

renesančního městečka.  

V Němčicích nad Hanou stál dle Šírka (2010) nejstarší kostel asi od třináctého století. 

Zajímavostí je, ţe věţe a zvony stojí odděleně od kostela, ve vzdálenosti šesti metrů. 

V kostele je kříţová cesta, která pochází z roku 1907. Kostel a jeho fara jsou také zapsány 

v seznamu nemovitých památek. V parku na náměstí se tyčí Mariánský sloup, který byl 

vystaven na památku 1000. výročí od úmrtí sv. Metoděje. Součástí historického jádra města je 

i ţudr, který vznikl z původního statku. Jedná se o podloubí se třemi vchody, typickou 

hanáckou stavbu. Ve městě je postaveno opět mnoho kříţů a soch svatých.  

Jak tvrdí Šírek (2009), v kaţdé z dalších obcí mikroregionu by se našly významné 

památky. Obec Lobodice patří mezi nejstarší obce na Moravě. Zajímavou stavbou v obci je 

druhý hanácký ţudr na území mikroregionu z konce 17. století a čtyři hraniční kameny. 

V obci Polkovice se nachází zámeček z první poloviny 18. století a farní kostel  

sv. Bartoloměje z novogotického slohu. V obci Troubky je vystaven hrob a pomník šesti 

americkým vojákům sestřeleným při letecké bitvě nad obcí v prosinci 1944. V obci Křenovice 

je známo, jiţ ze země nezřetelné, Hradisko, pocházející nejspíš z mladší doby bronzové 

(počátek 1. tisíciletí př. Kr.). Je jediným známým hradiskem na území mikroregionu a jeho 

tvar byl oválný s okolním valem vysokým tři aţ pět metrů. V obci Měrovice nad Hanou je na 

fasádě zdi jednoho ze statků obraz s portrétem ţeny, jehoţ autorství je připisováno světově 

uznávanému malíři Martinu Chvátalovi ze 17. století.  

3.2 Hanácké slavnosti, kulturní akce a možnosti trávení volného času 

v mikroregionu střední Haná 

Nejsou to ale jen kulturní a přírodní památky, které do mikroregionu lákají 

návštěvníky. Mnoho z nich sem jezdí právě za tradičními hanáckými slavnostmi a akcemi 

pořádanými v průběhu roku. Území mikroregionu střední Hané je krajem Hanáků, známých 

jiţ od 16. století. Přímé pojmenování Hané se objevuje například na Komenského mapě 

Moravy z roku 1627, kde oblast od Vyškova k Olomouci je označena velkými písmeny  

NA HANÉ. Přímé rozšiřování oblasti a měst je z historických pramenů patrné aţ do konce  

19. století. V tomto Hanáci, jak svým počtem, tak i mnoţstvím sídel daleko předčili ostatní 

moravské regiony. Obyvatelé tohoto kraje mají rozvinutou a hluboce zakořeněnou lidovou 
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kulturu s bohatým a významným hudebním, písňovým a tanečním folklorem. Za zmínku stojí  

i hanácké nářečí, které výrazně přesahuje oblast vlastní Hané. [48] 

Tradice hanáckého folklóru a venkovské umění se udrţuje dodnes v lidových zvycích, 

obřadech a slavnostech, jako jsou hody, jarmarky, masopusty a bály. Mezi nejvýznamnější 

patří hanácké slavnosti v Tovačově, folklorní festival v Chropyni a Jízda králů v Kojetíně.  

K tradičním oděvům na slavnostech patří hanácký kroj, viz Příloha č. 4. Jako oděv 

obecně patří k hlavním článkům zdejší kultury. Hanácký kroj nese všechny znaky kraje 

rovinného, jelikoţ kaţdý lidový kroj je závislý materiálem i tvarem na podnebí a přírodních 

podmínkách. Lidový kroj je dvojího druhu – všední a sváteční. Kroj všední je zhotovován  

z domácího materiálu a vznikl z praktické potřeby zemědělského zaměstnání, kroj sváteční 

pak převáţně z materiálu městského. Má funkci náboţenskou, sociální, mravní a určuje 

lokalitu panství, neboť ke kaţdému panství patří kroj částečně odlišný, třeba jen výšivkou. 

Hanácký kroj vyniká krásou a bohatstvím výšivek. Všeobecně se soudí, ţe hanácké kroje byly 

vyšívány pouze bíle, ţlutě a černě a motivy hanáckého ornamentu jsou většinou z přírody. 

[37] 

Mimo Hanácké slavnosti je v mikroregionu nabídka a zázemí pro kulturní vyţití 

celkově na relativně široké úrovni. Ovšem technický stav jednotlivých zařízení je různý, řada 

z nich vyţaduje rekonstrukci nebo modernizaci. 

Návštěvníci touţící po divadelním vyţití mohou navštívit Hanácký divadelní máj, 

který se koná v Němčicích nad Hanou na krajové přehlídce venkovských divadelních souborů 

nebo v Kojetíně kaţdoroční Přehlídku amatérských divadelních souborů. Posluchači hudby 

ocení tradiční akci zvanou Kojetínské hudební léto, kde se sjíţdí různé skupiny hrající 

moderní i dechovou hudbu, profesionálové i amatéři a po celý týden zní hudba Kojetínem.  

I v Tovačově se konají příleţitostné koncerty, ale zdejší prostředí je více orientováno na různé 

tematické výstavy děl umělců. Mladí lidé zvolí pro trávení volného času spíše návštěvu kina  

a ty jsou v mikroregionu dvě, v Němčicích nad Hanou a v Tovačově. Hraje se v nich však 

nepravidelně, takţe je těţké zastihnout správnou dobu a nabídka programu je slabá. Ve 

většině obcí se nachází knihovny a sokolovny, kde se v zimních měsících pořádají plesy, bály, 

šibřinky aj. V letních měsících jsou na střelnici v Kojetíně pořádány festivaly a koncerty. [39] 

K trávení volného času v letních měsících patří návštěva koupališť. Na území 

mikroregionu se nachází čtyři koupaliště, z nichţ tři jsou v plném provozu a dvě z nich nově 

zrekonstruovány. Pro přírodní koupání je k dispozici vodní nádrţ Pískáč. Ve většině obcí se 

nachází jak fotbalová, tak dětská hřiště a tělocvičny, ale různého stavu. Největší nabídka pro 

trávení volného času sportem je však ve městě Kojetín. Je zde stadión s travnatým  
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i škvárovým hřištěm, bikrosový areál a sportovní hala. Pro milovníky vodáckých sportů je zde 

loděnice s moţností půjčování kánoí a motorových člunů. Dále pak sportovní areál 

s tenisovými kurty, volejbalovými hřišti i zázemím, cvičná horolezecká stěna, skateboardové 

hřiště a tři víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Bowling city nabízí bowling, squash, 

tenisový kurt, kulečník a šipky. Od roku 2009 je v provozu také sportovně relaxační centrum 

„Na statku v Kojetíně“, které nabízí fitness i wellness produkty. [48] 

Dále mohou návštěvníci v mikroregionu vyuţít dvě střelnice, asfaltové hřiště na lední 

hokej a hřiště na malou kopanou. Kolem roku 2002 byla vypracována velkolepá studie na 

vyuţití Skašovských jezer k rekreaci v Tovačově, ovšem její realizace by přišla město na  

10 mil. Kč a to si dle Bouchala (2008) nemůţe dovolit. Proto je problematika řešena 

skromnějším způsobem. Je zde moţnost koupání a rybolovu a proběhla revitalizace  

(byly upraveny břehy a vystaveno sociální zařízení). Městu jde hlavně o šetrnost k přírodě  

a o tzv. symbiózu rekreace, přírody a sportu. Tovačov je také známý svými podzimními 

výlovy rybníků, které jsou provázeny atrakcemi, moţností zhlédnutí práce rybářů a ochutnání 

rybích specialit.  

3.3 Služby poskytované návštěvníkům  

Pro delší pobyt v mikroregionu, mohou návštěvníci vyuţít ubytovacích a stravovacích 

sluţeb, dopravních sluţeb, sluţeb informačního a vzdělávacího centra, zdravotních sluţeb aj. 

Nejluxusnější ubytování v mikroregionu je v Hotelu Pivovar, který se nachází v centru 

Kojetína. Historie hotelu sahá aţ do počátku 17. století, kdy v roce 1602 bývalý pivovar 

shořel a byl nahrazen novou nízkou stavbou. V letech 2006 aţ 2007 proběhla rozsáhlá 

rekonstrukce, tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, 

Olomouckým krajem a městem Kojetín. Nově rekonstruovaná budova hotelu nabízí ubytování 

v 19 jedno či dvouloţnicových pokojích s celkovou kapacitou 53 lůţek. V přízemí budovy je 

restaurace, pivnice a secesní sál, který je vhodný pro pořádání kulturních a společenských 

akcí, plesů, firemních školení a seminářů. Kapacita sálu je aţ 110 hostů. Kdo si potrpí na 

westernovém stylu, můţe se ubytovat ve Western steak house, který se nachází také 

v Kojetíně. Penzion nabízí ubytování v osmi pokojích, kuřáckou a nekuřáckou restauraci  

a letní zahrádku. Posledním ubytovacím místem v Kojetíně je penzion Blanka s pěti 

ubytovacími pokoji a celkovou kapacitou pro 16 osob. Tovačov nabízí ubytování v Hotelu  

u tří králů a Chropyně v Hotelu Ječmínek. Pro návštěvníky hledající levnější nocleh je na 

území mikroregionu i několik ubytoven. V Němčicích je to Hanácká ubytovna s kapacitou  

14 lůţek a farma ZOD s kapacitou 28 lůţek. V Zářičí je moţné sehnat ubytování v Penzionu  
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u Kryštofa s kapacitou 17 lůţek a v Troubkách je ubytovna „Nagáno“, kde je moţnost 

ubytování aţ pro 50 osob. [41] 

Speciální ubytování je na Hanáckém dvoře v Polkovicích, který je v provozu od roku 

2010. Je to luxusní penzion s důrazem na koně a jezdectví ve stylu tradic Hané. Ubytovaní 

hosté mají moţnost projíţděk na koni s instruktorem. Ve zdejší restauraci se vaří tradiční 

krajové a české speciality a pravidelně jsou zde připravovány Festivaly plné chuti  

např. Zvěřinové hody. Je moţné pořádat zde také oslavy, svatby, firemní akce aj. [36] 

Dopravu zajišťují v mikroregionu autobusové linky a vlakové spoje Českých drah. 

Městská hromadná doprava není k dispozici ani v jednom z měst, jelikoţ jejich velikost ani 

počet obyvatel to nedovoluje. Co se týče sluţeb zdravotních středisek a ordinací, nejlépe jsou 

na tom spádová města, kam ale není problém rychle se dostat. Zdravotní péče je poskytována 

ambulantně ve všech hlavních specializacích. Vyšší úroveň zdravotní péče vyhledávají místní 

občané v okresních nemocnicích (Přerov, Prostějov, Kroměříţ), případně v Olomouci, kde se 

nacházejí i lůţková zařízení. Na území mikroregionu se nachází také několik domů 

s pečovatelskou sluţbou, charita provozující krizové centrum pro matky s dětmi, denní 

stacionář pro seniory a domov důchodců. [48] 

3.4 Vývoj obyvatelstva v mikroregionu a podnikatelská činnost 

Rychle se měnící svět vyţaduje okamţité a přizpůsobivé reakce i na straně obcí  

a měst. Lákání obyvatel, podnikatelů a investorů, aby se usadili v té které obci nebo městě, se 

stalo součástí strategií mnoha samospráv České republiky. Bez obyvatel, sociálního mumraje 

nebo zahraničních investic bude ţivot v obcích skomírat. Mikroregion se v současné době 

potýká s problémem odlivu obyvatel, coţ bylo zjištěno z dat na stránkách ČSÚ. Migrační 

přírůstek v mikroregionu střední Haná, po porovnání s okolními mikroregiony v oblasti 

Střední Moravy (mikroregion Němčicko, mikroregion Dolek a mikroregion Kroměříţsko) je 

v období let 2000 aţ 2010 velmi malý. Celkový migrační přírůstek Sdruţení obcí 

mikroregionu střední Haná během těchto deseti let je 81 obyvatel, mikroregionu Němčicko 

413 obyvatel, mikroregionu Dolek 580 obyvatel a mikroregionu Kroměříţsko 1064 obyvatel. 

K porovnání jsou vybrány tyto tři mikroregiony proto, ţe se nachází v oblasti, která má 

podobné přírodní podmínky a kulturní zvyklosti a nachází se v těsné blízkosti mikroregionu 

střední Haná. Tabulky jsou uvedeny v Příloze č. 6. Pokud se tedy lidé stěhují do této oblasti, 

není pro ně mikroregion střední Haná dostatečně atraktivní a vyberou si některou z okolních 

lokalit. Zvýšením atraktivity mikroregionu by mohlo dojít k navýšení návštěvníků a následně 

přílivu obyvatel do oblasti. [35] 
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Konkurenceschopnost území je dle Srnové (2011) o atraktivitě místa. Je nedílnou 

součástí konkurenceschopnosti České republiky. Nebudou-li bohatnout obyvatelé samospráv, 

nepodaří-li se obcím nalákat investory, zaměstnavatele, ale také patřičně vzdělané lidi, 

nezlepší se ţivotní podmínky obyvatel. Aby investoři, chytří lidé nebo podnikatelé přišli  

a měli chuť se účastnit ţivota v obci, musí pro ně podmínky vytvořit právě obec. Obec a její 

zastupitelé jsou pro atraktivitu území klíčoví – na ní závisí, jak budou vypadat investice, zda 

se postaví čistička, hřiště nebo se postaví cyklostezka. Tyto „maličkosti“ pak rozhodují, jak 

moc je dané místo přitaţlivé.  

Mikroregion je spíše zemědělskou oblastí se zaměřením na prvovýrobu  

a zpracovatelský průmysl. Mezi jednotlivými městy a obcemi se rozprostírají lány orné půdy 

a tak jsou zde nejlepší pracovní moţnosti právě v těchto odvětvích. V rostlinné výrobě 

převaţuje pěstování řepky a obilovin a v ţivočišné výrobě převaţuje chov skotu a prasat. 

Vyskytuje se zde ale i stavební, průmyslová a obchodní činnost. Podniky jsou co do velikosti 

klasifikovány jako malé a střední. [34] 

Tab. 3.3 Počty převaţujících podnikatelských subjektů v jednotlivých obcích mikroregionu 
Název obce/ 

převaţující 

činnost 

Zemědělství, 

lesnictví, 

rybolov 

Průmysl Stavebnictví Doprava 

a spoje 

Obchod, 

prodej, 

pohostinství 

Veřejná 

správa 

Školství a 

zdravotnictví 

Kojetín 40 164 217 19 345 2 11 
Chropyně 25 173 129 18 309 4 25 
Tovačov 20 59 49 18 148 2 13 
Němčice 12 62 69 12 109 2 11 
Troubky 23 70 52 16 109 2 5 

Zářičí 11 17 33 1 38 2 1 
Lobodice 11 13 19 4 35 2 2 
Měrovice  13 18 39 2 23 2 1 
Uhřičice 13 12 17 2 25 2 1 

Polkovice 10 16 22 4 29 1 1 
Ivaň 5 22 17 1 35 1 2 

Křenovice 7 11 10 7 26 2 2 
Oplocany 3 8 9 2 16 2 0 

Obědkovice 1 8 7 1 7 2 0 
Stříbrnice 1 6 10 1 11 1 1 

Mikroregion 195 659 699 108 1265 29 76 
Zdroj: [34], autorem upraveno   

Přestoţe se v mikroregionu nachází poměrně hodně podnikatelských subjektů, trh 

práce má postupně klesající tendenci. Během posledních deseti let bylo uzavřeno  

a zlikvidováno mnoho podnikatelských subjektů, jeţ zaměstnávalo zdejší obyvatelstvo. 

Příkladem můţe být uzavření podniku Ingstav Brno – závod Kojetín, postupný útlum 

zemědělské produkce, ukončení výroby ve Vítkovických ţelezárnách, zánik cukrovarů jak 
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v Kojetíně, tak v Němčicích nad Hanou aj. Ztracená pracovní místa nebyla kompenzována 

jinými v této oblasti, a proto je zde poměrně vysoká míra nezaměstnanosti.  

Tab. 3.4 Míra nezaměstnanosti v jednotlivých obcích k 31. 12. 2010 
Název obce Míra nezaměstnanosti v % 

Kojetín 16,55 
Chropyně 12,65 
Tovačov 11,54 

Němčice nad Hanou 9,95 
Troubky 9,85 

Zářičí 16,22 
Lobodice 18,26 

Měrovice nad Hanou 30 
Uhřičice 20,98 

Polkovice 19,16 
Ivaň 16,33 

Křenovice 10,76 
Oplocany 19,88 

Obědkovice 15,04 
Stříbrnice 9,82 

Mikroregion 15,80 
Zdroj: [33], autorem upraveno 

Přilákání investorů, kteří by byli schopní zaměstnat zdejší obyvatelstvo a vytvářet 

nová pracovní místa, by výrazně zvýšilo atraktivitu místa, jakoţto místa vhodného pro ţivot. 

3.5 Rozvoj mikroregionu a výhled do budoucna 

Voldřich (2012) tvrdí, ţe evropské přírodní dědictví se znepokojivě zhoršuje. Velká 

část měkkýšů, sladkovodních ryb a cévnatých rostlin se nyní ocitla v kategorii ohroţených 

druhů. Plodinami, které vykazují vysoký stupeň ohroţení, jsou cukrová řepa, pšenice, oves  

a hlávkový salát, jeţ patří mezi ekonomicky významné evropské plodiny. Jedním z cílů 

Evropské unie pro zlepšení současného stavu je lepší ochrana ekosystémů a větší vyuţívání 

ekologické infrastruktury a udrţitelnější lesnictví a zemědělství. Tyto cíle by mohly být 

příleţitostí pro rozvoj mikroregionu v oblasti zemědělství a ochrany přírody, jelikoţ k tomu 

má velmi dobré dispozice.  

Strategie pro rozvoj mikroregionu je formulována i s výhledem na další plánovací 

období 2014 aţ 2020. Pro občanskou vybavenost jsou stanoveny tyto opatření: podpora 

fungování škol a dalších vzdělávacích opatření, zajištění kvalitních a dostupných zdravotních 

a sociálních sluţeb pro obyvatele, budování zázemí pro samosprávu a veřejně prospěšné 

aktivity, výstavba a rekonstrukce multifunkčních společenských zařízení, modernizace 

sportovních hřišť a areálů, modernizace koupališť, zpřístupnění přírodních lokalit ke koupání 

a budování a údrţba dětských hřišť a atrakcí pro děti. Pro technickou a dopravní 

infrastrukturu jsou stanoveny tyto opatření: výstavba a rekonstrukce komunikací v rámci 
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regionu, rozvoj a zvýšení bezpečnosti komunikací pro pěší i cyklisty, revitalizace veřejných 

prostranství včetně rozvoje zelených ploch, protipovodňová opatření, úpravy vodních toků  

a ploch, zkvalitnění technické infrastruktury včetně telekomunikačních sítí a rekonstrukce  

a výstavba bytů, příprava pozemků pro bytovou výstavbu. Pro podnikání jsou stanoveny tyto 

opatření: podpora podnikání, asistence, spolupráce s místní správou a propagace podnikatelů  

a zajištění vhodných průmyslových zón a revitalizace brownfields. Pro cestovní ruch jsou 

stanoveny tyto opatření: budování a údrţba všech typů turistických tras a další infrastruktury 

cestovního ruchu i ve spolupráci s okolními regiony, zajištění dostatečných stravovacích  

a ubytovacích kapacit pro návštěvníky a rozvoj a údrţba přírodních, kulturních a historických 

atraktivit na území mikroregionu. [48] 

Pro naplnění těchto opatření musí mít mikroregion dostatečné finanční prostředky. 

Jedním z příjmů mikroregionu je členský příspěvek, který činí 20 Kč na osobu. Počet 

obyvatel mikroregionu v roce 2012 je 23 156, takţe celkový příjem z tohoto zdroje činí 

463 120 Kč. Dále čerpá dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, z fondů olomouckého 

kraje z Programu rozvoje a obnovy venkova. Pokud mikroregion nezíská dotace, jeho 

příjmem jsou pouze členské příspěvky. Právě strukturální fondy Evropské unie se po roce 

2004 staly významným finančním zdrojem pro zvyšování technické a občanské vybavenosti 

českého venkova. Nové bezprašné místní komunikace, obnova historického náměstí či zcela 

nový park patří mezi typické projekty místních samospráv. S blíţícím se koncem současného 

programového období 2007 aţ 2013 se objevují obavy, zda se příliv finančních prostředků 

z Evropské unie do budoucna nezastaví. Dle Jedličky (2012) dotace k dispozici budou, ale 

v menší míře, coţ by mohlo ovlivnit plány obcí. Podporovat se budou projekty postavené na 

principu partnerství (např. se školou či neziskovou organizací) a velký důraz bude kladen na 

inovace. Kaţdý podpořený projekt by se měl projevit v posílení konkurenceschopnosti, 

v municipálním případě konkurenceschopnosti obce, mikroregionu, kraje i celé republiky.  

3.6 Stávající komunikace v rámci mikroregionu 

Na schůzce s předsedou mikroregionu bylo zjištěno, ţe mikroregion připravil před lety 

projekt na jeho propagaci. Cílem projektu bylo představení mikroregionu a jeho účelu 

jednotlivým obcím a jejich obyvatelům. Stejně tak bylo cílem představit mikroregion 

potenciálním návštěvníkům, institucím a investorům. V rámci propagace bylo vytvořeno CD, 

které popisuje mikroregion v asi desetiminutovém spotu. Nyní je jiţ umístěno na webovém 

portálu youtube a jiných. Také byla zřízena internetová stránka mikroregionu, která jiţ ale 

není moderní, nejsou tam aktuální informace o dění a akcích pořádaných v mikroregionu. 



30 

 

Dále byla vytvořena mapa památek a zajímavostí a v kaţdé obci byly realizovány turistické 

informační tabule.  

Mezi aktivity mikroregionu patří společné semináře a školení pro pracovníky úřadů  

a obecní zastupitele, společná jednání s partnery, poznávací zájezdy, sportovní aktivity  

a soutěţe hasičů. Mikroregion je prezentován také řadou vydaných publikací, např. Svědkové 

minulosti na Střední Hané, Svědkové minulosti na Střední Hané II a Aby nebyli zapomenuti. 

Mikroregion se kaţdoročně účastní veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně, pořádá 

soutěţe, např. Poznej mikroregion střední Haná nebo se účastní akcí, např. Kolmo za 

poznáním Olomouckého kraje aj. 
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3.7 SWOT analýza mikroregionu 

Kozel (2011) definuje SWOT analýzu jako jeden z marketingových nástrojů, který je 

nápomocen při strategickém rozhodování. Bývá vyuţíván jak v malých a středních firmách, 

tak i v neziskových organizacích, obcích a městech. Tyto subjekty musí vyhodnotit všechny 

aktivity přispívající k jeho rozvoji nebo zaostávání a odhadnout další budoucí vývoj. Zdejší 

SWOT analýza usnadňuje porovnávání vnitřních silných a slabých stránek s vnějšími 

příleţitostmi a hrozbami na území mikroregionu.  

Tab. 3.5 SWOT analýza 

Silné stránky (strengths): 

S1   dobrá občanská vybavenost (sportovní  

a kulturní zařízení, zdravotní a sociální péče) 

S2   klidné prostředí a atraktivní krajina 

S3   dobrá dopravní obsluţnost mikroregionu 

S4   nízká cena pozemků pro podnikání  

a levná pracovní síla jako konkurenční 

výhoda 

S5   přírodní, kulturní a historický potenciál 

pro oblast cestovního ruchu včetně veškerého 

mnoţství kulturních památek, památkově 

chráněných území a dalších hodnotných 

objektů 

 

Slabé stránky (weaknesses): 

W1   nevyuţité velké areály zaniklých 

zemědělských producentů 

W2   přetrvávající nedostatky silniční  

a ţelezniční sítě (obchvaty sídel, problémové 

křiţovatky, silnice a místní komunikace 

neodpovídají svojí kapacitou a kvalitou 

intenzitě dopravy) 

W3   málo pracovních příleţitostí pro místní 

obyvatele – problém udrţení v mikroregionu 

W4   nekompletní nabídka produktů  

a doplňkových sluţeb cestovního ruchu 

vybízející k vícedennímu pobytu návštěvníků 

W5   nízký počet zaměstnanců v oblasti 

cestovního ruchu 

Příležitosti (opportunities): 

O1   moţnost získání dotací z národních  

a z evropských strukturálních fondů  

O2   zvyšující se poptávka po BIO 

potravinách  

O3  rozvoj eko a agro turistiky 

O4  trvale rostoucí zájem návštěvníků  

a turistů o tuzemské destinace  

O5  vyuţití potenciálu řeky Moravy, 

Tovačovských jezer pro turistiku  

a cykloturistiku 

Hrozby (threats): 

T1    zhoršující se ţivotní úroveň některých 

skupin obyvatelstva a růst rizikových skupin 

obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní, 

matky s dětmi) 

T2    nedostatek financí na nákladnější 

projekty  

T3    ukončení podnikatelské činnosti 

stávajících subjektů 

T4    rizika kapitálové návratnosti do 

budování turistické infrastruktury  

T5    ztráta venkovské krajiny v důsledku 

urbanisticky a architektonicky nekoncepční 

nové výstavby 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Numerické zpracování SWOT analýzy 

Pomocí rozhodovací matice byly zváţeny vybrané prvky silných a slabých stránek  

a při hodnocení byla porovnávána důleţitost jednotlivých znaků navzájem. Záleţí na 

zpracovateli, jakou škálu porovnávání zvolí. Zde bylo zvoleno hodnocení pomocí tří  

stupňů – 1 znamená, ţe prvek ve sloupci v Tab. 3.6 (popř. Tab. 3.7) je důleţitější neţ ten 
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porovnávaný, 0 znamená, ţe prvek je méně důleţitý neţ porovnávaný a 0,5 znamená, ţe jejich 

váha je stejná. [38] 

Tab. 3.6 Váhy silných stránek 
 

S – silné stránky 

dobrá 

občanská 

vybavenost 

klidné 

prostředí 

a 

atraktivní 

krajina 

dobrá 

dopravní 

obsluţnost 

mikroregio

nu 

nízká cena 

pozemků pro 

podnikání a 

levná 

pracovní síla  

přírodní, 

kulturní a 

historický 

potenciál pro 

oblast CR… 

suma váhy 

S1 dobrá občanská 

vybavenost 

x 0,5 0,5 1 0,5 2,5 25 

S2 klidné prostředí a 

atraktivní krajina 

0,5 x 0,5 0 0,5 1,5 15 

S3 dobrá dopravní 

obsluţnost 

mikroregionu 

0,5 0,5 x 0 0 1 10 

S4 nízká cena 

pozemků pro 

podnikání a levná 

pracovní síla  

0 1 1 x 0 2 20 

S5 přírodní, kulturní 

a historický 

potenciál pro 

oblast CR … 

0,5 0,5 1 1 x 3 30 

 Suma      10 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.7 Váhy slabých stránek 
 

W – slabé stránky 

nevyuţité 

velké areály 

zaniklých 

zemědělskýc

h producentů 

přetrvávají

cí 

nedostatky 

silniční a 

ţelezniční 

sítě 

málo 

pracovních 

příleţitostí 

pro místní 

obyvatele 

nekomplet

ní nabídka 

produktů a 

doplňkový

ch sluţeb 

CR 

nízký 

počet 

zaměstnan

ců v 

oblasti CR 

suma váhy 

W1 nevyuţité velké 

areály zaniklých 

zemědělských 

producentů 

x 0,5 0 0,5 1 2 20 

W2 přetrvávající 

nedostatky 

silniční a 

ţelezniční sítě 

0,5 x 0,5 0,5 1 2,5 25 

W3 málo pracovních 

příleţitostí pro 

místní obyvatele 

1 0,5 x 0,5 0,5 2,5 25 

W4 nekompletní 

nabídka produktů 

a doplňkových 

sluţeb CR 

0,5 0,5 0,5 x 1 2,5 25 

W5 nízký počet 

zaměstnanců v 

oblasti CR 

0 0 0,5 0 x 0,5 5 

 suma      10 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pokud bude některý z prvků v tabulkách párového hodnocení silných a slabých stránek 

ohodnocen menší váhou neţ 10, nebude do výsledné úvahy zahrnut, jelikoţ tato váha je vůči 

ostatním zanedbatelná. [38]  

Z Tab. 3.7 lze vyčíst, ţe váha prvku W5 (nízký počet zaměstnanců v oblasti 

cestovního ruchu) je 5, tudíţ do následné úvahy nebude tento prvek zahrnut. Je důleţité 

zaměřit se především na silné stránky S5, S1 a S4 (S5 přírodní, kulturní a historický potenciál 

pro oblast cestovního ruchu včetně veškerého mnoţství kulturních památek, památkově 

chráněných území a dalších hodnotných objektů, S1 dobrá občanská vybavenost - sportovní  

a kulturní zařízení, zdravotní a sociální péče a S4 nízká cena pozemků pro podnikání a levná 

pracovní síla jako konkurenční výhoda) a na slabé stránky W2, W3 a W4 (W2 přetrvávající 

nedostatky silniční a ţelezniční sítě - obchvaty sídel, problémové křiţovatky, silnice a místní 

komunikace neodpovídají svojí kapacitou a kvalitou intenzitě dopravy, W3 málo pracovních 

příleţitostí pro místní obyvatele – problém udrţení v mikroregionu a W4 nekompletní 

nabídka produktů a doplňkových sluţeb cestovního ruchu vybízející k vícedennímu pobytu 

návštěvníků), kterým byly přiděleny nejvyšší váhy.  

Nyní bude hodnocena intenzita těchto vztahů navzájem. Pro hodnocení byla sestavena 

matice, ve které byly vzájemně posouzeny důleţitost a intenzita vztahů jednotlivých pohledů, 

zejména S – O; S – T; W – O a W – T, tedy jak působí prvky příleţitostí a ohroţení  

(vnější faktory) na jednotlivé prvky silných a slabých stránek (vnitřní faktory). Pro hodnocení 

vzájemných vazeb byla pouţita vícestupňová škála 1 – 5, kde hodnota 1 znamená ţádný vztah 

a hodnota 5 znamená úzký vztah jednotlivých prvků. Hodnocení 0 znamená, ţe silné a slabé 

stránky by neměly být ovlivněny vnějšími faktory. Při pozitivní povaze vztahu  

(např. slabé stránky mikroregionu budou eliminovány změnami v prostředí) bylo pouţito 

kladné znaménko, při negativní povaze vztahu (silné stránky mikroregionu budou redukovány 

externími změnami) znaménko záporné. [38] 
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Tab. 3.8 Hodnocení intenzity vzájemných vztahů prvků SWOT analýzy 
vnitřní faktory

S - silné stránky W - slabé stránky

S1 S2 S3 S4 S5 součet hodnocení W1 W2 W3 W4 W5 součet hodnocení výsledné hodnocení

O1 1 2 2 0 5 10 0 5 1 2 2 10 20

O2 0 0 2 3 1 6 3 0 2 0 0 5 11

O3 2 4 3 2 5 16 2 -2 1 -5 -4 -8 8

O4 5 5 4 0 5 19 0 -2 0 -4 -2 -8 11

vnější O5 0 3 2 0 5 10 0 2 0 -2 0 0 10

faktory T1 -2 0 0 0 -5 -7 0 0 -3 0 -3 -6 -13

T2 0 -1 0 0 -4 -5 -4 -4 0 -3 -3 -14 -19

T3 -2 -1 0 0 -4 -7 -3 0 -5 0 0 -8 -15

T4 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 -1 -1 -2 -4

T5 0 -3 0 0 -3 -6 -2 0 0 0 0 -2 -8

součet 

hodnocení S, W 4 9 13 5 3 34 -4 -1 -4 -13 -11 -33 1

váhy S a W 25 15 10 20 30 20 25 25 25 5  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující grafy jsou výstupem předcházející tabulky. Podle součtu hodnocení 

silných a slabých stránek je zde zobrazeno pořadí jednotlivých prvků, jak jdou za sebou.  

U silných stránek je to od nejvyššího hodnocení po nejniţší, tudíţ od nejlépe po nejhůře 

hodnocenou silnou stránku a u slabých naopak. [38]  

S - silné stránky

pořadí 1. 2. 3. 4. 5.

S1 x

S2 x

S3 x

S4 x

S5 x  

W - slabé stránky

pořadí 1. 2. 3. 4. 5.

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

W5 x  
Obr. 3.1 Pořadí silných stránek               Obr. 3.2 Pořadí slabých stránek 

Z grafů lze vyčíst, ţe nejsilnější stránkou obce je její dopravní obsluţnost, které je 

ovšem přisouzena nejniţší váha. Můţe to být dáno tím, ţe tato silná stránka je brána jiţ jako 

určitý standard a proto jí není přisuzována velká váha. Určené hrozby a příleţitosti na ni 

nemají velký vliv. Další silnou stránkou je klidné prostředí a atraktivní krajina, které také není 

přisuzována velká váha. Z výše uvedených výpočtů lze vyčíst, ţe silné stránky S5 a S4 mají 

významný potenciál k rozvoji, jelikoţ jsou jim přisuzovány nejvyšší váhy. Nejslabší stránkou 

mikroregionu je nekompletní nabídka produktů a doplňkových sluţeb cestovního ruchu 

vybízející k vícedennímu pobytu návštěvníků, které je také přisouzena nejvyšší váha a nízký 

počet zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu, které je ale přisouzena váha nejniţší. Pokud by 

se tedy v budoucnu zvýšila nabídka doplňkových sluţeb pro návštěvníky mikroregionu, je 

moţné, ţe souběţně s tím by se také zvýšil počet zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu.  
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V následujících grafech je zobrazeno pořadí jednotlivých prvků příleţitostí a ohroţení 

dle výsledného hodnocení v Tab. 3.8.  

O - příležitosti

pořadí 1. 2. 3. 4. 5.

O1 x

O2 x

O3 x

O4 x

O5 x   

T - hrozby

pořadí 1. 2. 3. 4. 5.

T1 x

T2 x

T3 x

T4 x

T5 x  
                  Obr. 3.3 Pořadí příleţitostí                        Obr. 3.4 Pořadí hrozeb 

Co se příleţitostí týče, nejvýznamnější z nich je moţnost získání dotací z národních  

a z evropských strukturálních fondů, které představují hlavní nástroj realizace 

evropské politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. Právě jejich prostřednictvím jsou 

rozdělovány finanční prostředky určené ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

členskými státy a jejich regiony. Další významnou příleţitostí je zvyšující se poptávka po 

BIO potravinách. Tato oblast má dobré podmínky pro pěstování zemědělských plodin. Pokud 

by se tedy nějaký producent či investor rozhodl realizovat své záměry s pěstováním BIO 

potravin zde, pomohlo by to mikroregionu výrazně i z hlediska nabídky pracovních 

příleţitostí. Stejně tak je významnou příleţitostí trvale rostoucí zájem návštěvníků a turistů  

o tuzemské destinace. Jako nejzávaţnější hrozba se jeví nedostatek financí na nákladnější 

projekty a ukončení podnikatelské činnosti stávajících subjektů, čímţ by se ještě více 

prohloubila jiţ hodně vysoká nezaměstnanost v mikroregionu.   
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4 Metodika výzkumu 

Marketingový výzkum dle Kozla (2011) obecně hledá efektivní cesty, jak vstoupit na 

trh, jak zaujmout zákazníky a hledá způsoby, jak maximálně uspokojit potřeby zkoumaného 

trhu a zákazníků. Dobře provedený marketingový výzkum má vysokou cenu pro jeho 

zadavatele, jelikoţ získá od respondentů jedinečné a aktuální informace a má tudíţ vysokou 

vypovídací schopnost. Na druhou stranu je ale dosti finančně i časově náročný. Kaţdý 

prováděný výzkum by měl dodrţovat jisté zásady, aby nedocházelo k chybám, které by měly 

vliv na celkové výsledky. Neţ je započat prováděný výzkum, je velmi důleţitá přípravná fáze, 

která má vliv na všechna pozdější rozhodnutí.  

4.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze se skládá z několika částí. Kozel (2011) tvrdí, ţe nejprve musí být 

definován problém, cíl výzkumu a hypotézy, poté vytvořen plán výzkumu a harmonogram 

činností a nakonec proveden předvýzkum, aby se mohlo předejít případným nedorozuměním.  

Určení problému 

Problémem mikroregionu střední Haná je jeho nízká návštěvnost v porovnání 

s okolními mikroregiony, coţ vyplynulo z výzkumu probíhajícím v roce 2008 samotným 

mikroregionem. 

Výzkumným problémem jsou neznámé příčiny niţší návštěvnosti mikroregionu 

střední Haná. 

Účel výzkumu   

Účelem výzkumu je zjistit moţné alternativy příčin, které způsobují niţší návštěvnost 

mikroregionu střední Haná a snaţit se navrhnout řešení tohoto problému. 

Definování cíle  

Cílem marketingového výzkumu je zjistit, jak návštěvníci mikroregion vnímají. 

Dílčími cíli bude zjišťováno, jestli jsou návštěvníci dostatečně a kvalitně informováni, zda 

vyuţívají internetové stránky mikroregionu a zda jsou s nimi spokojeni, jak návštěvníci 

vnímají kvalitu poskytovaných sluţeb a jak jsou s nimi spokojeni, jaký je důvod jejich 

návštěvy mikroregionu, jak vnímají konané kulturní akce a nabízené turistické atrakce. 

Dalším dílčím cílem bude zjišťováno, jaké důvody mají respondenti pobývající v Ostravě 

k tomu, ţe mikroregion ještě nenavštívili.  
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Formulování hypotéz 

Z výzkumu v roce 2008 vyplynuly hypotézy, které budou v další části práce 

ověřovány.  

Hypotéza č. 1: Více neţ 43 % návštěvníků mikroregionu vyuţilo před jeho návštěvou 

webové stránky mikroregionu.  

Hypotéza č. 2: Respondenti navštěvující mikroregion střední Haná v létě jsou 

s nabízenými sluţbami méně spokojeni neţ ti, co jej navštěvují v jiných ročních obdobích. 

Hypotéza č. 3: Hlavním důvodem pro návštěvu mikroregionu jsou pro respondenty 

pořádané kulturní akce. 

Hypotéza č. 4: Ţeny byly při cestování po mikroregionu se svými záţitky více 

spokojené neţ muţi.  

Typy získaných údajů 

V práci budou vyuţity jak primární, tak sekundární informace. Zdrojem primárních 

dat bude vytvořený dotazník. Dotazování bude písemné bez přítomnosti tazatele pomocí 

sběrných boxů. Sekundární informace budou čerpány z knih, kronik, informací získaných od 

předsedy mikroregionu střední Haná, dále budou vyuţity statistické údaje, články z časopisů  

a odborných periodik, informace z internetových stránek aj. 

Organizace sběru dat 

Dotazník je rozdělen na dvě části – pro návštěvníky mikroregionu střední Haná, kteří 

vyplňují i přiloţený sémantický diferenciál zkoumající jejich vnímání atraktivity 

mikroregionu a pro ty, co ještě mikroregion nenavštívili. Data budou získána písemným 

dotazováním od návštěvníků na území mikroregionu střední Haná a od respondentů, kteří 

mikroregion ještě nenavštívili na území města Ostravy. Dotazování proběhne od října roku 

2011 do února roku 2012. Bude vytvořeno celkem osm boxů, do kterých se budou na 

strategických místech vkládat vyplněné dotazníky. Jako strategická místa v mikroregionu jsou 

určena tato: zámek Tovačov, penzion Klárka v Tovačově, penzion Pivovar v Kojetíně, 

informační centrum v Kojetíně, kulturní středisko v Němčicích, penzion Western v Kojetíně  

a Hanácký dvůr Polkovice. V Ostravě budou data získávána v penzionu Zámeček. Základní 

soubor respondentů je z průběţného monitorování odhadován na 39 000 návštěvníků ročně.  

Techniky výběru vzorku respondentů 

Základní soubor bude tvořen všemi návštěvníky mikroregionu střední Haná  

a respondenty pobývajícími na území města Ostravy staršími 18 let. Výběrovým souborem 

budou tedy návštěvníci mikroregionu v období říjen roku 2011 aţ únor roku 2012  
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a respondenti ve městě Ostrava. Pro výběr respondentů bude pouţita záměrná technika 

kvótního výběru, kdy bude předem stanoveným znakem vyuţit znak pohlaví.  

49 % dotazovaných budou muţi a 51 % dotazovaných budou ţeny. Velikost výběrového 

souboru bude vypočítána dle vzorce (Kozel, 2011):  

n ≥ (z
2 

 p  q) / ∆
2   

          (4.1.) 

kde n je minimální počet respondentů (velikost výběrového souboru),  

z je stanovený koeficient spolehlivosti (při hodnotě 2 je zaručena alespoň  

95,4% pravděpodobnost tvrzení),  

p je v procentech počet respondentů znalých problematiky (podíl pozitivního výsledku),  

q je počet respondentů neznalých problematiky (podíl negativního výsledku, který se vypočítá 

1 – p)  tato čísla nejsou známá, takţe bude vytvořen součin p  q maximální, tedy  

50 %  50 %,  

∆ je stanovená maximální přípustná chyba na 8 %.  

Při výpočtu minimální velikosti výběrového souboru za předpokladu stanovené 95,4% 

spolehlivosti a povolené chyby 8 % pak bude n ≥ (2
2 

 0,5  0,5) / 0,08
2 

≥ 156,25 

respondentů. 

Pro zjištění odpovědí na vedlejší dílčí cíl bude osloveno 40 respondentů, co ještě 

mikroregion nenavštívili ve stejném poměru jako respondentů návštěvníků (49 % z nich 

budou muţi a 51 % budou ţeny).  
  
 

Metody práce s daty 

Data budou zpracována pomocí programů SPSS a Microsoft Excel. Pro zpracování dat 

bude pouţit konkrétně PASW Statistisc 18 a Microsoft Excel 2010, v nichţ budou 

vyhodnocena data získaná z dotazníku, k nim vytvořeny příslušné grafy a tabulky a výsledky 

převedeny do programu Microsoft Word 2010. Přílohy ke zpracovaným údajům budou taktéţ 

převedeny do programu Microsoft Word 2010. Výsledná data budou uvedena  

v procentuálním i absolutním vyjádření. 
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Harmonogram jednotlivých činností  

Tab. 4.1 Harmonogram jednotlivých činností 
Činnost/měsíce září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen 

Definice problému          

Plán výzkumu          

Sestavení dotazníku          

Pilotáž          

Sběr údajů          

Zpracování údajů          

Analýza údajů          

Příprava zprávy          

Prezentace zprávy          

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozpočet výzkumu 

Při zpracovávání a realizaci výzkumu se budou celkové náklady skládat z nákladů 

spojených s tiskem dotazníků, coţ bude asi 1 420 Kč a z nákladů spojených s doplňováním  

a vyzvedáváním dotazníků ze sběrných boxů, coţ bude asi 480 Kč. Zpracování  

a vyhodnocování dat budu provádět v rámci diplomové práce. Celkem tedy náklady na 

prováděný výzkum budou asi 1 900 Kč.  

Předvýzkum 

Předvýzkum proběhne dne 15. října 2011 na akci Zvěřinové hody v obci Měrovice nad 

Hanou. Pracovní verzí dotazníku bude osloveno deset respondentů starších 18 let.  

Tvorba dotazníku 

Základním nástrojem pro dotazování je písemný dotazník sestavený dle stanovených 

cílů. Dotazování bude anonymní. Dotazník je sloţen z 31 otázek a je rozdělen na dvě části. 

Pro ty respondenty, kteří jiţ mikroregion střední Haná navštívili a pro ty, kteří jej ještě 

nenavštívili. K dotazníkům je také připojen sémantický diferenciál. První část je dotazník pro 

návštěvníky a jsou v něm řešeny otázky informovanosti respondentů, webových stránek, 

návštěvnosti památek, kulturních akcí či sportovních zařízení, otázky dostupnosti  

a spokojenosti s poskytovanými sluţbami, moţnost vyjádřit vlastní názor, otázky zaměřené na 

charakteristiku respondentů aj. Sémantický diferenciál zkoumá respondentovo vnímání 

atraktivity mikroregionu. Druhou částí bude zjišťováno, zda vůbec respondenti uvaţují  

o návštěvě mikroregionu, s jakými moţnostmi vyuţití času si jej spojují a zjišťování důvodů, 

proč jej ještě nenavštívili.  Otázky v dotazníku jsou rozděleny podle typu na uzavřené, 
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polouzavřené a otevřené a podle charakteru na věcné a identifikační. Dotazník je uveden 

v Příloze č. 1.  

4.2 Realizační fáze 

Mezi jednotlivé fáze v realizační etapě výzkumu patří dle Kozla (2011) sběr údajů, 

zpracování shromáţděných údajů, analýza údajů, interpretace výsledků výzkumu a závěrečná 

zpráva a její prezentace.  

Před začátkem sběru údajů byl ještě upraven dotazník, jelikoţ při pilotáţi vyšly najevo 

určité nedostatky. U otázky č. 22 byla doplněna moţnost – ţiji s rodiči. 

Sběr údajů trval tedy celkem pět měsíců, od října roku 2011 do února roku 2012. Při 

sběru údajů nebyli vyuţiti jiní spolupracovníci. Celková návratnost dotazníků od respondentů 

návštěvníků byla 67 %. Návratnost dotazníků od respondentů, kteří mikroregion ještě 

nenavštívili, byla 76,7 %. 

Po shromáţdění poţadovaného mnoţství dotazníků byla provedena jejich kontrola, 

následně zakódování údajů a zpracování v Microsoft Office Excel a programu SPSS.  

U kategorií identifikačních otázek, na které odpovědělo méně neţ deset respondentů dané 

kategorie, byly tyto při výpočtech přiřazeny logicky ke kategoriím jim nejbliţším, aby 

nedocházelo ke zkreslování údajů při výpočtech. U věkových kategorií byla kategorie  

66 a více let přiřazena ke kategorii 56-65 let, jelikoţ zde odpověděli jen dva respondenti.  

U vzdělání byla zase kategorie vyšší odborná škola přiřazena ke kategorii vysoká škola, 

jelikoţ zde odpověděli pouze čtyři respondenti. Kategorie ano-4 a více dětí byla  

u identifikační otázky rodina přiřazena k odpovědi ano-3 děti, jelikoţ na ni odpověděli pouze 

čtyři respondenti. Při zpracovávání dat bylo také zjištěno, ţe u otázky číslo šest nikdo 

z respondentů nevyuţil moţnost jiné, uveďte:…, proto tato odpověď nebyla  

ve vyhodnocování dotazníků nikdy zahrnuta. 

4.2.1 Struktura respondentů 

Návštěvníci 

Jelikoţ je předem stanoveným znakem pro kvótní výběr pohlaví, kdy 49 % 

respondentů mají být muţi a 51 % respondentů mají být ţeny, je zastoupení muţů a ţen 

rozloţeno dle tohoto výběru. V absolutním vyjádření je muţů 78 a ţen 82. 
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Obr. 4.1 Struktura respondentů dle pohlaví 

Věkové skupiny jsou aţ na pár výjimek zastoupeny poměrně rovnoměrně. Výzkumu 

se zúčastnilo 43 % respondentů ve věku 18-26 let (68), 15 % respondentů ve věku 27-35 let 

(24), 14 % respondentů ve věku 36-45 let (22), 21 % respondentů ve věku 46-55 let (34), 6 % 

respondentů ve věku 56-65 let (10) a 1 % respondentů starších 66 let (2). Jak je jiţ výše 

zmíněno, věková kategorie 66 a více let byla přiřazena k věkové kategorii 56-65 let, aby 

nedocházelo ke zkreslování výsledků při výpočtech.  

 
Obr. 4.2 Struktura respondentů dle věkových kategorií 

Sloţení respondentů dle vzdělání jiţ tak rovnoměrné nebylo. Nejvíce, tj. 41 % 

respondentů (66) bylo ve skupině střední s maturitou a 29 % respondentů (46) ve skupině 

vyučen(a)/střední bez maturity. Nejméně pak 10 % respondentů (16) ve skupině základní 

vzdělání a 3 % respondentů (4) ve skupině vyšší odborná škola, která byla při výpočtech 

přiřazena ke skupině vysoká škola. 
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Obr. 4.3 Struktura respondentů dle vzdělání 

Respondenti také vyplňovali identifikační otázku se zaměřením na rodinu. Zde byly 

odpovědi opět celkem vyrovnané. Nejvíce respondentů 29 % odpovídalo v kategorii  

ano-2 děti (46) a 24 % respondentů ve skupině ţiji s rodiči (38). 14 % respondentů nemá děti, 

ale ţije v páru (22) a 13 % respondentů ţije samo (20). Jedno dítě má 6 % respondentů (10)  

a čtyři děti a více pouhá 3 % (4). Tato kategorie byla přiřazena při výpočtech ke kategorii 

ano-3 děti. 

 
Obr. 4.4 Struktura respondentů dle počtů členů domácnosti 

Respondenti byli dotazováni na místo bydliště. 99 % z nich ţije v České republice 

(158) a 1 % z dotazovaných pochází ze Slovenské republiky (2). Kraj, ze kterého respondenti 

pochází, uvedlo 65 % z nich (104). Nejvíce respondentů, tj. 56 % pochází z kraje 

olomouckého (59) a 22 % z kraje zlínského (23). Kraj pardubický a jihomoravský má ve 

vzorku respondentů stejné zastoupení (6 %, 6), kraj jihočeský 4 % (4) a kraj královehradecký, 

středočeský a Slovenská republika jsou ve vzorku respondentů zastoupeni 2 % (2).  
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Obr. 4.5 Struktura respondentů dle místa bydliště 

Jelikoţ není známá struktura základního souboru návštěvníků mikroregionu, odpovídá 

struktura respondentů struktuře rozdělení obyvatel České republiky dle pohlaví.  

Respondenti, kteří mikroregion ještě nenavštívili 

Zjišťování informací od respondentů, kteří mikroregion ještě nenavštívili, bylo cílem 

vedlejším a výsledky zjištěné z těchto dotazníků jsou spíše pro informaci, pro vytvoření 

náhledu na některé otázky. Těchto vybraných dotazníků je méně neţ dotazníků od 

návštěvníků mikroregionu. Data byla získána od 40 respondentů se strukturou dle pohlaví 

stejnou jako od respondentů návštěvníků. 

Kvůli nízkému vzorku respondentů je ale jejich struktura dle pohlaví mírně odlišná od 

struktury respondentů návštěvníků. Nakonec je 48 % muţů (19) a 52 % ţen (21).  

 
Obr. 4.6 Struktura respondentů dle pohlaví 

Struktura vzorku respondentů, kteří mikroregion ještě nenavštívili, dle věku, vzdělání 

a rodiny je uvedena v Příloze č. 7.   
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Marketingový výzkum byl převáţně zaměřen na návštěvníky mikroregionu, kteří jej 

navštívili v posledních pěti letech a na ty, kteří mikroregion ještě nenavštívili a jsou starší 

osmnácti let. Proběhl za pouţití čtyř rozlišovacích znaků – pohlaví, věku, nejvyššího 

dosaţeného vzdělání a rodiny. Pro upřesnění zkoumaného vzorku respondentů byly nejprve 

vyhodnoceny identifikační otázky. Tyto otázky jsou důleţité pro podrobnější rozbor 

jednotlivých odpovědí.   

5.1 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1  

H1: Více neţ 43 % návštěvníků mikroregionu vyuţilo před jeho návštěvou webové 

stránky mikroregionu.  

Pro vyhodnocení H1 byl vyuţit program SPSS a v něm analýza OLAP Cubes, která 

vyuţívá celkové hodnoty, průměry a další statistiky tříděné podle kategorií jiných 

proměnných. 

Tab. 5.1 Vyuţití internetových stránek 

 

Z analýzy dat lze vyčíst, ţe internetu jakoţto zdroje informací o mikroregionu vyuţilo 

před jeho návštěvou 62,5 % respondentů (100), coţ je více neţ 43 % dotázaných. Hypotéza je 

tímto testem potvrzena a přijímá se. Platí tedy, ţe více neţ 43 % návštěvníků mikroregionu 

vyuţilo před jeho návštěvou webové stránky mikroregionu.   

Hypotéza 2 

H2: Respondenti navštěvující mikroregion střední Haná v létě jsou s nabízenými 

sluţbami méně spokojeni neţ ti, co jej navštěvují v jiných ročních obdobích. 

Pro vyhodnocení H2 bylo vyuţito porovnávání průměrů (Compare Means), kde 

závislou proměnou byly sluţby poskytované mikroregionem, a nezávislou proměnou bylo 

roční období, ve kterém respondenti mikroregion navštívili.  
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Tab. 5.2 Spokojenost s poskytovanými sluţbami dle ročního období, ve kterém byl 

mikroregion navštíven 

 

Z Tab. 5.2 plyne, ţe respondenti navštěvující mikroregion v létě jsou jednoznačně 

méně spokojeni neţ respondenti navštěvující mikroregion v ostatních ročních obdobích pouze 

s ubytovacími sluţbami. U ostatních poskytovaných sluţeb byla vypočítána průměrná 

odpověď buď jako ani nespokojen(a)/ani spokojen(a) nebo jako spokojen(a). Tímto 

výzkumem se hypotéza nepotvrzuje a zamítá se. Respondenti navštěvující mikroregion střední 

Haná v létě nejsou s nabízenými sluţbami méně spokojeni.  

Hypotéza 3 

H3: Hlavním důvodem pro návštěvu mikroregionu jsou pro respondenty pořádané 

kulturní akce. 

Pro vyhodnocení této hypotézy byla vyuţita v programu SPSS frekvenční tabulka. 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 5.3 a Tab. 5.4, kde je zobrazeno označení hlavního důvodu  

u pořádaných kulturních akcí a skutečný hlavní důvod, proč respondenti navštěvují 

mikroregion. 

Tab. 5.3 Pořádané kulturní akce 
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Tab. 5.4 Hlavní důvod návštěvy mikroregionu 

 

Hlavním důvodem pro návštěvu mikroregionu je pro respondenty návštěva známých  

a přátel. Tímto se tedy hypotéza nepotvrzuje a zamítá se. 

Hypotéza 4 

H4: Ţeny byly při cestování po mikroregionu se svými záţitky více spokojeny neţ 

muţi.  

Pro vyhodnocení této hypotézy byl vyuţit T-test pro nezávislé skupiny.  

Tab. 5.5 Hodnocení záţitků dle pohlaví 

 

Ve sloupci Mean  v Tab. 5.5 lze jasně vidět, ţe jsou ţeny se svými záţitky spokojeny, 

jelikoţ hodnota 4 se rovnala hodnocení spokojen(a), kdeţto muţi se přiklání mezi hodnocení 

průměrné aţ spokojen(a). Hypotéza se tímto tedy potvrzuje a přijímá se. 

 

Tab. 5.6 Vliv pohlaví na hodnocení záţitků 

 

Z Levenova testu v Tab. 5.6 vyplývá, ţe pohlaví na hodnocení záţitků v mikroregionu 

nemá vliv. Pokud jsou hodnoty v Levenově testu ve sloupci Sig. menší neţ 0,05, znamená to, 

ţe rozptyly se nerovnají, a v T-testu je dále důleţité zaměřit se na Sig. druhého řádku. Pokud 
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je Sig. druhého řádku v T-testu větší jako 0,05, znamená to, ţe průměry se rovnají  

a zkoumaný znak nemá vliv na hodnocení záţitků. 

5.2 Vyhodnocení dotazníků 

Charakteristika návštěvníka mikroregionu 

Pro zavádění nových sluţeb nebo účelného vyuţití finančních prostředků např. na 

úpravy a opravy celkového vzhledu mikroregionu či investiční akce spojené s turismem je 

důleţité znát charakteristiku návštěvníka mikroregionu. Je třeba vědět, zda jezdí do 

mikroregionu sám či s rodinou, jakým způsobem se do něj dopravuje, které roční období je 

pro něj nejatraktivnější aj. Proto byly respondentům pokládány dotazy s cílem tyto informace 

zjistit.  

Z výzkumu vyplynulo, ţe mikroregion pravidelně navštěvuje 71 % respondentů: velmi 

často respondenti s vysokoškolským vzděláním (88 %) a vyučení bez maturity (87 %), také 

více ţeny (82 %) neţ muţi (60 %).  

Čtrnáct a více dnů tráví v mikroregionu 34 % respondentů, dva aţ tři dny 24 % a jeden 

den 23 % respondentů. Na Obr. 5.1 lze vidět, ţe ţeny při svém pobytu v mikroregionu 

zůstávají více dnů neţ muţi. Pravděpodobně je to z toho důvodu, ţe muţi jezdí do 

mikroregionu více za památkami a poznáním a ţeny spíše navštěvovat rodinu a přátele.  

 
Obr. 5.1 Nejdelší návštěva mikroregionu rozdělena dle pohlaví 

Rodiny s dětmi tráví v mikroregionu nejčastěji buď čtrnáct a více dní, nebo naopak jen 

jeden den, viz Příloha č. 7 Tab. 27. Můţe to být dáno tím, ţe rodiny s dětmi často navštěvují 

své příbuzné a přátele, coţ vysvětluje dlouhodobější pobyt a na druhou stranu pokud jedou za 

památkami a kulturou, je problematičtější někde s dětmi přespávat, takţe se nezdrţí přes noc. 
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Respondenti nejčastěji navštěvují mikroregion s rodinou (48 %) a s přáteli (35 %). 

Jednoznačně nejvíce je mikroregion navštěvován v létě (66 %). Na podzim podniká dlouhé 

cesty do mikroregionu pouze 26 % respondentů. Muţi navštěvují mikroregion na podzim 

častěji neţ ţeny a ţeny zase jezdí do mikroregionu více neţ muţi v jarním období. Přesto ale 

převaţuje ve všech věkových kategoriích, vzdělanostních kategoriích i u rodiny letní období, 

viz Příloha č. 7 Obr. 14.   

Nejpreferovanější dopravní prostředek je osobní automobil, který vyuţívá při své cestě 

do mikroregionu 53 % respondentů. Vlak vyuţívá 19 % respondentů, kolo 18 % respondentů 

a autobus 11 % respondentů. Jak lze vidět v Obr. 5.2 rodiny se třemi a více dětmi pouţívají 

kolo častěji neţ osobní automobil, kdeţto ten kdo ţije sám, jezdí nejčastěji vlakem. 

Z výzkumu vyplynulo, ţe jedním z hlavních důvodů návštěvy mikroregionu je pro rodiny se 

třemi dětmi cyklistika, coţ vysvětluje 50% vyuţití kola jako dopravního prostředku. Pro ty, co 

ţijí sami, je doprava vlakem pravděpodobně levnější variantou. Respondenti ţijící v páru 

vyuţívají hlavně osobní automobil. Jelikoţ 55 % z nich má vysokoškolské vzdělání, je 

pravděpodobné, ţe mají vyšší příjmy a mohou si tuto variantu dopravy dovolit.  

 
Obr. 5.2 Vyuţívané dopravní prostředky na cestě do mikroregionu rozdělené dle rodiny 

Informovanost respondentů, internetové stránky 

Základem návštěvnosti destinace jsou informace o daném území poskytované 

návštěvníkům prostřednictvím různých zdrojů. Je důleţité vědět, odkud čerpají návštěvníci 

informace o mikroregionu, neboť potom bude moţné posílit ty nejpouţívanější zdroje  



49 

 

a zmenšit důraz na vyuţívání těch, které nemají zásadní význam při rozšiřování 

informovanosti. 

Jak lze vidět v Obr. 5.3, nejvyuţívanějším zdrojem pro získání informací je internet 

(28 %) a doporučení známých (24 %). Zpravodaje obcí vyuţívá 15 % respondentů, časopisy  

a noviny 12 % respondentů a letáky a broţury 11 % respondentů. Informace z jiných zdrojů 

získávají respondenti z veletrhů cestovního ruchu a od svého zaměstnavatele.  

 
Obr. 5.3 Zdroje informací 

Věková kategorie 56-65 let vyuţívá internet nejméně (9 %), coţ je dáno tím, ţe starší 

lidé neovládají moderní technologie tak jako lidé mladší, a zřejmě i tím, ţe nemají tak snadný 

přístup k internetu. Stejně tak je tomu i u skupiny se základním vzděláním, která vyuţívá 

internet z 11 %. Tyto skupiny nejvíce vyuţívají doporučení známých. Respondenti ve věku 

27-35 let vyuţívají internet pro zjišťování informací o mikroregionu z 29 % a návštěvníci 

s vysokoškolským vzděláním dokonce z 37 %, viz Příloha č. 7 Obr. 15, coţ je zase dáno tím, 

ţe tyto skupiny mají snadný přístup k moderním technologiím a internetu. 

Mikroregion má své vlastní internetové stránky, proto ti návštěvníci, kteří pouţívají 

jako zdroj informací internet, hodnotili i tyto webové stránky. Z výzkumu vyplynulo, ţe 

nejlépe hodnocena je důvěryhodnost stránek, poté srozumitelnost a přehlednost. Vzhled 

stránek je hodnocen průměrně a aktuálnost podprůměrně aţ průměrně. Nejvyšší hodnocení 

ani jednoho z atributů se nedostalo nad hranici průměrného. Nejhůře dopadla aktuálnost, coţ 

můţe být velký problém při získávání informací o tom, co se v mikroregionu děje. 
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Obr. 5.4 Hodnocení internetových stránek mikroregionu 

Při třídění druhého stupně nejsou v odpovědích výrazné rozdíly oproti třídění prvního 

stupně, aţ na některé výjimky. Např. věková kategorie 27-35 let hodnotí vzhled stránek 

výrazně lépe neţ ostatní věkové skupiny, viz Příloha č. 7 Obr 17. Pravděpodobně je to dáno 

tím, ţe tato skupina má větší moţnost srovnání neţ jiné skupiny, jelikoţ vyuţívá internet 

nejvíce. Vyučení respondenti bez maturity hodnotí přehlednost stránek a srozumitelnost 

mnohem lépe neţ ostatní skupiny, viz Příloha č. 7 Obr. 18. Celkově ale hodnocení stránek 

nedopadlo dobře. Z výzkumu vyplynulo, ţe mikroregion má v této oblasti velké nedostatky, 

ať uţ je to rozšiřování informací pomocí novin, časopisů, zpravodajů nebo internetových 

stránek.   

Důvody pro návštěvu mikroregionu, úroveň navštěvovaných akcí 

Pro zlepšení nabízených produktů a sluţeb a pro schopnost odhadnout kam investovat 

úsilí, čas a finanční prostředky by vedení mikroregionu mělo znát důvody jeho návštěvnosti. 

Hlavním důvodem pro návštěvu mikroregionu je pro 22 % respondentů návštěva známých  

a přátel. Jak lze vyčíst z Obr. 5.5, atraktivní jsou pro 13 % z nich památky a poznání  

a 12 % respondentů navštěvuje nejčastěji kulturní akce.   
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Obr. 5.5 Důvody pro návštěvu mikroregionu 

Muţi (19 %) jezdí nejčastěji do mikroregionu kvůli kulturním akcím, ţeny naopak 

navštěvovat známé a přátele (22 %). Můţe to být dáno tím, ţe ţeny jezdí s dětmi na návštěvu 

k příbuzným či známým častěji bez partnerů. Věková kategorie 56-65 let uvádí jako hlavní 

důvod své návštěvy památky a poznání (28 %). Tito respondenti v mikroregionu netráví ani 

větší počet dnů, takţe lze říci, ţe jsou pro ně charakteristické spíše výlety za poznáním, neţ 

delší dovolená. Rodiny se třemi dětmi uvádějí jako hlavní důvod návštěvy cyklistiku (23 %). 

Tito respondenti pocházejí z kraje olomouckého a zlínského a z okolí mikroregionu střední 

Haná, a tak zřejmě vyuţívají zdejších cyklistických tras. Pro respondenty ţijící s rodiči jsou 

hlavním důvodem návštěvy kulturních akcí (22 %). Tito lidé jsou z 95 % řazeni k věkové 

kategorii 18-26 let, takţe mladí lidé bez rodiny, kteří si mohou dovolit navštěvovat kulturní 

akce častěji, viz Příloha č. 7 Tab. 48. 

 Jako nejvíce navštěvovaná místa uváděli respondenti město Tovačov (27 %), 

Chropyňský zámek (11 %) a ţidovské památky (4 %). Nejčastěji navštěvovanými akcemi jsou 

Hodové slavnosti ve městech a obcích mikroregionu (13 %), Boţkov fest (6 %)  

a Kojetínské hudební léto (5 %). 1 % respondentů zde také uvedlo, ţe se účastnilo akce Na 

bicyklech Němčickem. Procento je zanedbatelné, ale důleţité je, ţe tuto akci nepořádá 

mikroregion střední Haná, nýbrţ mikroregion Němčicko. Je zde vidět nedostatečná 

informovanost respondentů a záměna jednotlivých mikroregionů.  

Bylo také zjišťováno, jak respondenti hodnotí úroveň, organizaci nebo cenu vstupného 

na navštívených akcích. Nejlépe hodnocena je zábava, organizace akce a občerstvení. Cena 

vstupného je hodnocena průměrně, coţ je relativně dobrý výsledek vzhledem k současné 

ekonomické krizi. Pravděpodobně je to dáno tím, ţe na nejvíce navštěvovaných kulturních 
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akcích se neplatí cena vstupného (Hodové slavnosti, Kojetínské hudební léto aj.). Hygienické 

podmínky jsou hodnoceny spíše průměrně aţ podprůměrně, viz Obr. 5.6. Při třídění druhého 

stupně, ţeny hodnotí lépe neţ muţi všechny atributy kromě hygienických podmínek. 

Hygienické podmínky ţeny povaţují spíše za podprůměrné, přičemţ muţi je hodnotí 

průměrně, viz Příloha č. 7 Tab. 51. Všechny věkové kategorie respondentů hodnotí zábavu na 

akcích více neţ nadprůměrně, s výjimkou skupiny respondentů ve věku od 36 do 45 let, kteří 

ji hodnotí průměrně.  

 
Obr. 5.6 Hodnocení atributů na navštívených akcích 

Cestování po mikroregionu 

Návštěvníci hodnotili atributy týkající se cestování obecně. Hodnotili, který a jak je 

pro ně důleţitý a následně, jak s nimi byli spokojení. 

Nejdůleţitější jsou pro respondenty záţitky, dalším důleţitým atributem je poznání, 

dobré jídlo a dostatek času. Se všemi těmito atributy jsou v celkovém hodnocení při cestování 

po mikroregionu spíše spokojeni, viz Obr. 5.7 a Obr. 5.8. 
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Obr. 5.7 Důleţitost hodnocených atributů při cestování obecně 

 
Obr. 5.8 Spokojenost s hodnocenými atributy při cestování po mikroregionu 

Všechny prvky se také nachází ve II. kvadrantu (udrţení pozice), coţ můţe značit 

celkovou spokojenost s atributy při cestování po mikroregionu, viz Obr. 5.9.  

 
Obr. 5.9 Poziční mapa hodnocených atributů, třídění 1. stupně 
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Při třídění druhého stupně byly zjištěny rozdíly v hodnocení jednotlivých atributů. 

Zatímco pro ţeny jsou při cestování nejdůleţitější záţitky, pro muţe je to dobré jídlo. Pro 

muţe je také důleţitější cena ubytování a jsou s ní na území mikroregionu méně spokojeni. 

Ţeny jsou při cestování po mikroregionu více spokojeny s poznáním a s dostatkem času,  

viz Příloha č. 7 Obr. 19 a Obr. 20.    

Věková skupina 18-26 let preferuje komfort a pohodlí více, neţ všechny ostatní 

věkové skupiny, viz Příloha č. 7 Obr. 21. V této věkové kategorii jsou převáţně respondenti 

s vyšším vzděláním, kteří mohou mít vyšší nároky na tyto atributy. Na cenu ubytování klade 

velkou důleţitost také věková skupina 36-45 let, která je s ní nejméně spokojena. To můţe být 

dáno tím, ţe lidé v této věkové kategorii mají dvě a více dětí, a proto je pro ně tak důleţitá 

finanční stránka ubytování. Nejvyšší důleţitost a zároveň nejmenší spokojenost u všech 

atributů vykazuje skupina s vysokoškolským vzděláním, viz Příloha č. 7 Obr. 22. Tito 

respondenti mají pravděpodobně vyšší příjmy a vyţadují vyšší kvalitu poskytovaných sluţeb, 

za něţ jsou ochotni zaplatit více peněz. Rodiny s dětmi přikládají větší důleţitost atributům 

poznání a záţitků neţ ostatní skupiny a také jsou s těmito atributy více spokojeni. Snad kaţdý 

rodič chce děti „naučit“ co nejvíce, proto není toto zjištění překvapující. Respondenti nemající 

děti, ale ţijící v páru, přikládají při cestování vyšší důleţitost komfortu, pohodlí a dobrému 

jídlu, s nimiţ jsou v mikroregionu spokojeni průměrně. Tito respondenti mají převáţně 

vysokoškolské vzdělání, takţe opět není překvapivé zjištění vyšších nároků na hodnocené 

atributy.  

Z výzkumu tedy plyne, ţe nejnáročnější na záţitky, komfort, pohodlí, dobré jídlo 

apod. jsou mladší lidé, ţijící v páru, bezdětní a s vyšším vzděláním.  
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Stupeň využití a spokojenost s poskytovanými službami 

Mikroregion nabízí návštěvníkům sluţby, které můţe při svých cestách vyuţít. Jak 

moc jsou doopravdy vyuţívány, to je uvedeno v následujícím obrázku. 

 
Obr. 5.10 Vyuţití poskytovaných sluţeb 

Se stravovacími sluţbami jsou více spokojeny ţeny (46 %) neţ muţi (35 %). Tento 

výsledek není překvapivý, jelikoţ z výzkumu vyplynulo, ţe muţi kladou při cestování vyšší 

důleţitost dobrému jídlu a tudíţ jsou více kritičtí. Nejlépe kvalitu stravovacích sluţeb hodnotí 

věková kategorie 36-45 let (78 %) a vyučení respondenti bez maturity (67 %). Nejméně 

spokojeni jsou respondenti ţijící v páru (30 %), viz Příloha č. 7 Tab. 71.  

Sluţby kulturních zařízení vyuţívají nejvíce respondenti ve věkové kategorii 27-36 let 

(19 %) a bezdětné páry (17 %). Pravděpodobně je to dáno tím, ţe jsou to mladí lidé, kteří mají 

dostatek času a nemusí se starat o rodinu.  

Ubytovací sluţby jsou z 22 % vyuţívány rodinami s jedním dítětem  

a z 23 % respondenty se vzděláním základním. U těchto dvou skupin není hlavním důvodem 

návštěvy mikroregionu návštěva známých a přátel, takţe zřejmě nemají při delších pobytech 

kde přespat a proto vyuţívají ubytovacích sluţeb nejvíce ze všech. K ubytování jsou hlavně 

vyuţívány penziony, a to 58 % respondentů. S penziony jsou také respondenti nejvíce 

spokojeni, ať uţ se jedná o vzdělanostní nebo věkové skupiny či příslušníky obou pohlaví. 

Naopak hotely vyuţilo jen 8 % respondentů a ti s nimi spokojeni nebyli,  

viz Příloha č. 7 Tab. 72. 

Sluţby koupališť vyuţívají více ţeny (13 %) neţ muţi (9 %) a také více rodiny s dětmi 

a mladí lidé, coţ se dalo očekávat. Se sluţbami veřejné dopravy jsou  

100% nespokojeny rodiny s jedním dítětem a 25 % respondentů ve věkové kategorii 18-26 let. 
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Veřejná doprava je v této oblasti dosti nedokonalá, do některých vesnic jezdí autobusy jen 

párkrát denně, coţ by mohla být jedna z příčin nespokojenosti.  

Se sluţbami pro cyklisty je spokojenost velmi malá. Kladně je hodnotí pouze 

respondenti ve věku 18-25 let, jinak jsou všichni spíše nespokojeni aţ velmi nespokojeni,  

viz Příloha č. 7 Tab. 71.  

Atrakce pro děti nejvíce vyuţívají rodiny se třemi a více dětmi (12 %), ovšem i tak 

jsou málo vyuţívány, nebo spíše je jich v mikroregionu málo nebo jsou v nevyhovujícím 

stavu. Z hlediska třídění druhého stupně jsou s nimi téměř všechny kategorie nespokojeny. 

Sluţby informačního centra jsou nejvíce vyuţívány věkovou kategorií 27-35 let (11 %)  

a bezdětnými páry (10 %). V těchto skupinách se více objevují i návštěvníci ze vzdálenějších 

krajů, takţe vyšší vyuţití sluţeb informačního centra je celkem logické. 

 
Obr. 5.11 Cyklostezky                   Obr. 5.12 Turistické trasy 

Na Obr. 5.11 a Obr. 5.12 lze vidět, jak respondenti vyuţívají značených cyklostezek  

a turistických tras. V obou případech převaţuje záporná odpověď. Nejspíš je to dáno opět 

nízkou informovaností respondentů a neznalostí těchto tras. Velmi málo jsou vyuţívány 

balíčky sluţeb, které nabízí mikroregion – jen ze 3 %. 39 % respondentů ani neví, ţe jsou 

k dispozici, viz Příloha č. 7 Obr. 24. Podobné výsledky se vyskytují u všech kategorií i při 

třídění druhého stupně. 

Názory návštěvníků 

V této části měli respondenti moţnost uvádět své náměty, připomínky a konkrétní 

návrhy, stejně jako pocity, které v nich pobyt v mikroregionu zanechal. K otázce první, která 

byla zaměřena na to, s čím byli v mikroregionu nejvíce spokojeni, se konkrétně vyjádřilo  

55 % z nich. Celkově bylo 23 % respondentů nejvíce spokojeno s památkami, příroda  

a krajina se líbila 20 % respondentům, 16 % respondentů zase uvedlo jako klad mikroregionu 

vstřícnost zdejších lidí. Dále uváděli spokojenost s kulturními akcemi, dobrou dopravní 

dostupností a celkovou atmosférou. 
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V Obr. 5.13 jsou uvedeny všechny moţné varianty kladných odpovědí rozdělené dle 

identifikačního znaku pohlaví. Ţeny uváděly nejčastěji spokojenost s památkami, muţi zase 

s přírodou a krajinou.  

 
Obr. 5.13 Kladné názory návštěvníků mikroregionu 

K otázce druhé, která byla zaměřena na opačné, negativní pocity, se vyjádřilo  

32 % dotázaných. Chybějící cyklostezky v mikroregionu jsou nejčastější příčinou 

nespokojenosti pro 25 % respondentů a s tím souvisí i málo konaných cyklistických akcí po 

mikroregionu. V okolních mikroregionech jsou pořádány pravidelně cyklistické akce, jeţ se 

těší velké oblibě u veřejnosti a bývá na nich vysoká účast. 12 % respondentů není spokojeno 

s koupališti v mikroregionu, coţ můţe být dáno malým počtem koupališť na tomto území. 

Stěţují si taktéţ na malou informovanost, která by mohla být jednou z příčin niţší 

návštěvnosti mikroregionu. S otevírací dobou historických památek nebo dokonce s jejich 

nepřístupností není spokojeno 12 % respondentů. 8 % respondentů uvedlo, ţe jim vadí 

v mikroregionu horší dopravní infrastruktura, veřejná doprava a ţe zde chybí nákupní střed. 

Dopravní infrastrukturu se mikroregion snaţí postupně řešit pomocí získaných dotací  

a následných rekonstrukcí cest, chodníků apod., ale zřejmě to nejde tak rychle, jak by bylo 

potřeba. Veřejná doprava zase jezdí nepravidelně, z některých obcí jen několikrát denně nebo 

jsou spoje tak nesouvisle naplánovány, ţe lidé musí dlouhou dobu čekat na další. Nákupní 

střed zde opravdu chybí, není zde ţádné město, které by bylo vybaveno kompletními 

nákupními moţnostmi s klasickými sluţbami.  

Na Obr. 5.14 jsou moţné varianty záporných odpovědí rozdělené taktéţ dle 

identifikačního znaku pohlaví. Ţenám nejvíce chybí cyklostezky, nákupní střed a nelíbí se jim 

stav koupališť a muţům zase vadí nepřístupnost historických památek, chybějící cyklostezky 

a malá informovanost.  
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Obr. 5.14 Záporné názory návštěvníků mikroregionu 

Pro 20 % respondentů ve věku 56-65 je v mikroregionu málo bezbariérových přístupů, 

17 % respondentům s vysokoškolským vzděláním chyběla v mikroregionu nekuřácká 

restaurace a 60 % rodin s jedním dítětem zde postrádá nákupní střed. Jinak se při třídění 

druhého stupně neobjevily ţádné velké rozdíly oproti třídění prvního stupně,  

viz Příloha č. 7 Tab. 75. 

Vnímání mikroregionu respondenty, co jej ještě nenavštívili 

Součástí výzkumu bylo také dotazování respondentů, kteří mikroregion ještě 

nenavštívili. Bylo zjišťováno, s jakými moţnostmi vyuţití času si mikroregion střední Haná 

spojují, jaký je důvod jejich pasivního postoje k návštěvě mikroregionu a zda vůbec uvaţují  

o jeho návštěvě. Tyto otázky pomohou alespoň částečně nastínit charakteristiku potenciálního 

návštěvníka. 

65 % z dotázaných uvaţuje o tom, ţe mikroregion v budoucnu navštíví. Spíše to 

budou muţi (70 %) neţ ţeny (60 %), věková kategorie 18-26 let (82 %) a respondenti 

s vysokoškolským vzděláním (75 %), viz Příloha č. 7 Tab. 76. S památkami a poznáním si 

spojuje mikroregion 20 % respondentů. Tradici a folklor, návštěvu známých a přátel  

a cyklistiku by v mikroregionu vyhledávalo 16 % respondentů a turistiku 14 % z dotázaných. 

Jak lze vidět v Obr. 5.15, přestoţe si trávení volného času v mikroregionu spojují respondenti 

s tradicí a folklorem, památkami, poznáním, cyklistikou a turistikou, návštěvníci jezdí do 

mikroregionu nejčastěji za přáteli a známými a navštěvovat kulturní akce. Tradiční a folklórní 

akce, cyklistika ani turistika nejsou hlavním důvodem jejich návštěvy. 
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Obr. 5.15 Porovnání moţného trávení volného času v mikroregionu se skutečností 

Důvodem, proč respondenti mikroregion ještě nenavštívili, je pro 42 % respondentů 

jeho neznalost a pro 39 % vzdálenost. Dalšími důvody byla nezajímavá image a nízká 

atraktivita, viz Obr. 5.16. Při třídění druhého stupně se neobjevily ţádné velké rozdíly 

v odpovědích oproti třídění prvního stupně.  

 
Obr. 5.16 Důvody, proč nebyl mikroregion navštíven 

Externí image mikroregionu 

V rámci municipálního marketingu bývá rozlišován interní a externí image 

municipalit. Interní image znamená obraz města, vesnice, oblasti aj. mezi jeho místními 

obyvateli a podnikateli. Externí image naopak znamená vnímání oblasti z pohledu medií, 

turistů nebo potenciálních investorů. Základním nástrojem pro analýzu image je sémantický 
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diferenciál, který se zakládá na specifickém dotazníkovém šetření. Dotazníkové šetření 

pomocí sémantického diferenciálu bylo v této práci zaměřeno na externí image mikroregionu 

a návštěvníci spontánně hodnotili mikroregion podle devíti různých poloţek  

(netradiční - tradiční, zastaralý - moderní, neaktivní - aktivní, nepřehledný – dobře informačně 

značený aj.) při vyuţití stupnice od 1 po 7, přičemţ 1 znamená negativní vnímání  

a 7 znamená pozitivní vnímání, viz Příloha č. 1. 

Hodnocení jednotlivých poloţek respondenty bylo kvantifikováno a výsledný průměr 

jednotlivých párů byl propojen a vyhodnocen grafickým vyjádřením,  

jak lze vidět na Obr. 5.17.  

 
Obr. 5.17 Hodnocení image mikroregionu 

Výsledné hodnoty se pohybují všechny okolo průměru. Z Obr. 5.17 lze ale vyčíst, ţe 

mikroregion se návštěvníkům jeví spíše nejednotně vizuálním stylem, zastarale, roztříštěně  

a málo inovativně, naopak je ale vhodný k ţivotu, kulturně a sportovně aktivní a dbá na 

tradice. Třídění druhého stupně neukázalo v hodnocení ţádné výjimky oproti třídění prvního 

stupně.   
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6 Návrhy a doporučení 

Ze získaných dat a jejich vyhodnocení vyplynula jistá doporučení, která by mohla být 

pro vedení mikroregionu inspirací při řešení problémových otázek a jejich dodrţením by 

mohla být zvýšena atraktivita jak pro jeho návštěvníky, tak pro potenciální obyvatele.   

Z výzkumu vyplynulo, ţe mikroregion navštěvují pravidelně dvě třetiny respondentů  

a ti mohou porovnávat, jak se vyvíjí, co je v něm nového apod. Pravidelná návštěvnost je dána 

tím, ţe jako hlavní důvod návštěvy uváděli návštěvu známých a přátel. Dle tohoto zjištění 

nejspíše není vnímán jako typická destinace cestovního ruchu, ale mohl by se jí stát, protoţe 

k tomu má dobré předpoklady. Má výrazný přírodní, kulturní a historický potenciál pro oblast 

cestovního ruchu včetně mnoţství kulturních památek, památkově chráněných území  

a dalších objektů. Je jen důleţité, aby o tom všem byli návštěvníci dobře a kvalitně 

informováni. Jak vyplynulo z výzkumu, je právě nedostatečná informovanost výrazným 

problémem.  

6.1 Informovanost 

Více neţ polovina návštěvníků pouţívá jako zdroj informací internet a tito také 

pouţívají webové stránky mikroregionu. Účinným zdrojem informací je doporučení známých 

a zpravodaje obcí. Jako neefektivní se zdají letáky, broţury, televizní a rozhlasové vysílání. Je 

to dáno tím, ţe mikroregion vyuţívá tyto kanály málo, proto nejsou lidé zvyklí sledovat, jestli 

se o něm někde objeví zmínka v televizi či rozhlase. Kdyţ uţ by byly tyto kanály pouţívány, 

např. rozhlasové vysílání, bylo by vhodné, aby to bylo v souvislosti s pořádanými akcemi 

v pravidelných intervalech. Např. týden před akcí zahájit vysílání 30 sekundové reklamy 

v regionálním rádiu (např. Haná), coţ by při vysílání reklamy 4 krát denně vyšlo celkem asi 

na 6 650 Kč. Pokud by takto mikroregion dával o pořádaných akcích a novinkách vědět 

častěji, dostal by se snáz do povědomí lidí.   

Po vyhodnocení otázek sémantického diferenciálu bylo zjištěno, ţe ţádná  

z výsledných hodnot nepřekračuje výrazné pozitivní vnímání. V rámci zvýšení povědomí  

o mikroregionu lze navrhnout komunikovat se všemi účastníky cestovního ruchu se 

zaměřením na různé cílové skupiny. 

Z tohoto důvodu lze navrhnout posilovat jeho image, protoţe kladné slovo z úst je 

důleţitým rozhodovacím aspektem při cestování a jelikoţ starší věkové kategorie nevyuţívají 

internet tolik jako ty mladší, je důleţité zachovat i jiné informační zdroje a to zejména 

zpravodaje obcí, či se účastnit veletrhů cestovního ruchu. 
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Internetové stránky 

Vyhodnocením hypotézy 1 bylo dokázáno, ţe 62,5 % dotázaných vyuţilo před 

návštěvou mikroregionu internet. Byli to spíše mladší lidé vyššího vzdělání, proto by webové 

stránky měly být přizpůsobeny spíše mladším věkovým kategoriím, které vyţadují modernu, 

atraktivitu, aktuálnost aj. Hodnocené atributy stávajících stránek nedopadly dobře. Z tohoto 

důvodu je navrhováno pověřit odborníka na informační technologie správou stránek 

mikroregionu, přičemţ měsíční náklady by vyšly asi na 6000 Kč. Stránky by měly obsahovat 

aktuální informace a podrobnosti k památkám, kultuře, akcím, sportu, školám, podnikatelské 

sféře, vedle toho i úřední informace a bohatou fotogalerii. Dále pak kompletní databázi 

služeb cestovního ruchu regionu např. formou katalogových listů ubytovacích  

a stravovacích zařízení obcí a jejich zajímavosti, investiční příleţitosti v cestovním ruchu 

mikroregionu, historii měst a obcí a významné osobnosti a také by měla být rozšířena 

jazyková vybavenost webu (angličtina, němčina). Stránky by měly být obohaceny  

o virtuální prohlídku obcí a zajímavých míst v mikroregionu a okolí. Součástí stránek by 

mohla být i anketa na webu pro soustavnou komunikaci s občany i návštěvníky. Poté by 

mohly být takto upravené stránky zařazeny do soutěţe Zlatý erb, kde je moţnost porovnání 

webu s jinými sdruţeními obcí a mohly by tak zviditelnit mikroregion na státní úrovni.   

Pro oslovení nejmladší generace by bylo vhodné zaloţit na některé ze sociálních sítí, 

např. facebook profil mikroregionu střední Haná, kde by byly pravidelně vkládány novinky  

a události, pořádané akce aj. Tím by se výrazně zvýšil podíl komunikace s touto věkovou 

kategorií. V rámci přímého marketingu je navrhováno zřídit na internetu registraci účastníků 

cestovního ruchu (turistů i místních občanů), kde se návštěvníci zaregistrují a následně 

budou dostávat prostřednictvím e-mailu či SMS zpráv informace o akcích pořádaných  

v tomto mikroregionu.  

Propagace 

I kdyţ mikroregion vydává na propagační materiály značné finanční prostředky  

(s přispěním dotací z programu SROP, Leader a POV) je navrhováno rozšířit jejich 

sortiment (např. samolepky, více pohledů, diáře, propisky, odznáčky atd.) i jejich prodejní 

místa (např. v papírnictví, na poštách, v obchodech se smíšeným zboţím v jednotlivých 

obcích). 

Mikroregion by měl více inzerovat do časopisů (typu Turista) a regionálních novin. 

Dále je navrhováno vytvořit logo a umísťovat jej všude k názvu tohoto mikroregionu. 

Zpracování sloţitějšího loga i s prací grafika vyjde asi na 500 Kč. Také se doporučuje vytvořit 
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slogan, který by jej charakterizoval. Musí být výstiţný a chytlavý, aby si ho lidé snadno 

zapamatovali.  

6.2 Turistické atrakce v mikroregionu 

Třetina respondentů navštěvuje mikroregion kvůli jeho památkám, novým poznáním  

a kvůli kulturním akcím. Nejvíce navštěvovaná místa jsou Tovačov, chropyňský zámek  

a ţidovské památky.  

Památky a kultura 

Výzkumem bylo zjištěno, ţe někteří respondenti nebyli spokojeni s otevírací dobou 

historických památek nebo dokonce s jejich nepřístupností. Z tohoto důvodu lze navrhnout 

provést další výzkum, který by se věnoval tomu, jaká by byla optimální otevírací doba  

u historických památek a zjištění, které z nich a proč jsou nepřístupné. Dále je navrhováno 

umístit informační tabulky k jednotlivým památkám tak, aby co nejlépe informovaly  

o historii a zajímavostech těchto památek popř. okolí a aby dále upozornily na ostatní 

pamětihodnosti v blízkosti. Průměrná cena jedné tabulky se pohybuje okolo 3 000 Kč. Tímto 

by se částečně vyřešil problém vnímání mikroregionu jako nejednotného vizuálním stylem.  

Dále je navrhováno neustále opravovat a revitalizovat staré historické památky, 

jelikoţ mnoho z nich je jiţ ve zchátralém stavu. Mikroregion nemá mnoho finančních 

prostředků na tyto akce, ale s přispěním olomouckého kraje nebo získáním dotací z Evropské 

unie by se toto postupně mohlo dařit.  

Nejvíce navštěvované akce jsou Hodové slavnosti, Boţkov fest a Kojetínské hudební 

léto. Organizace, zábava a občerstvení na pořádaných akcích je celkově hodnoceno 

nadprůměrně. Hygienické podmínky jsou však hodnoceny průměrně. Z tohoto důvodu je 

navrhováno zlepšit tyto sluţby, tzn. zajistit více mobilních toalet a sanitárních systémů na 

pořádaných akcích. Věková skupina 35-46 jako jediná ze všech skupin hodnotí zábavu 

průměrně. Proč tomu tak je, je moţné se jen domnívat, proto by bylo vhodné provést další 

výzkum u této věkové skupiny a zjistit, co je jejím největším problémem.  

Služby v mikroregionu 

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe nejdůleţitější pro respondenty při cestování jsou zážitky, 

poznání a dobré jídlo, proto by se vedení mikroregionu mělo zaměřit právě na ně. Po 

provedení třídění druhého stupně vyplynuly mezi poţadavky respondentů určité rozdíly. 

V silách mikroregionu však nejspíš nebude řešit tyto problémy pro jednotlivé segmenty 

zvlášť.  
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Zlepšení gastronomie záleţí především na podnikatelích, kteří zde provozují 

stravovací a restaurační zařízení. Nejspíš jsou spokojeni se svými zisky, proto nepotřebují 

inovovat svá menu a zkvalitňovat své sluţby. Podobné je to i u sluţeb ubytovacích. Hotely 

jsou k ubytování málo vyuţívány, spíše jsou vyuţívány penziony. Je to tím, ţe nejvíce se zde 

ubytovávají rodiny s dětmi a respondenti se vzděláním základním a tyto skupiny zřejmě 

nejsou ochotny zaplatit vyšší částku za ubytování.  

Díky analýze bylo zjištěno, ţe respondenti nejsou spokojeni se sluţbami pro turistiku  

a cykloturistiku. Zřejmě proto jsou také velmi málo vyuţívány. Lze tedy navrhnout, aby byly 

tvořeny trasy vedoucí přes členské obce - jak pro cyklo, tak i pro pěší turisty, tzn. výstavba 

nových cyklostezek a turistických tras, kvalitně označených a výraznější označení 

prozatímních tras. O těchto nově vzniklých trasách by pak byl informován Klub českých 

turistů, který by je zanesl do svých map a jako u ostatních tras v ČR by se staral o udrţování 

vzniklého značení. V plánu pro příští roky je zbudovat nové, které budou volně navazovat na 

ty stávající a propojí tak mikroregion střední Haná s okolními mikroregiony. Na tyto velké 

projekty bude muset mikroregion ţádat o dotace, jelikoţ ve svém rozpočtu nemá dostatek 

finančních prostředků. Z výzkumu vyplynulo, ţe cyklistika a turistika je nejdůleţitější pro 

vyšší věkové kategorie, proto navrhuji vytvoření informačních letáčků, kde na lícové straně 

bude mapa mikroregionu střední Haná a na rubové pak detailní popis trasy, s GPS 

souřadnicemi a kontakty na ubytovací a stravovací sluţby. Dále navrhuji pořádat pravidelně 

(např. dvakrát ročně) cyklistické akce, které se v okolních oblastech těší velké oblibě a vţdy 

vysoké účasti místních obyvatel i návštěvníků širokého okolí.    

Respondenti nebyli spokojeni ani s koupališti a letními sportovišti. Nové koupaliště by 

si vyţádalo více finančních prostředků, neţ má samotný mikroregion k dispozici ve svém 

rozpočtu. Koupaliště můţe být financováno z veřejných zdrojů (např. z regionálního  

a evropského rozpočtu) nebo financováno soukromým sektorem, jako druh podnikání. Ale do 

budoucna se toto nepředpokládá.  

Jelikoţ mikroregion navštěvují respondenti nejčastěji s rodinou, je důleţité, aby zde 

byly atrakce pro děti, aby měly kde trávit volný čas. Z výzkumu vyplynulo, ţe jsou málo 

vyuţívány. Pravděpodobně to bude tím, ţe mnohé z nich jsou v nevyhovujícím stavu. Proto 

navrhuji výstavbu či rekonstrukci dětského hřiště pokud moţno v kaţdé obci 

v mikroregionu. V obecních rozpočtech ale nejsou prozatím dostatečné finanční prostředky 

pro tyto projekty. Mohly by však poţádat o dotace z evropských strukturálních fondů, které 

by pokryly aţ 90 % nákladů. Dále navrhuji vytvořit naučnou stezku napříč celým 
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mikroregionem, např. „Poznej krásy střední Hané“, která by obsáhla všechny zajímavé 

turistické atrakce a byla rozdělena na několik částí.  

Respondenti, zejména mladí lidé a bezdětné páry, jsou nespokojeni taktéţ s veřejnou 

dopravou. Toto ale opět záleţí na podnikatelích, kteří veřejnou dopravu provozují. Vedení 

mikroregionu můţe pouze upozornit na nespokojenost a snaţit se je nabádat k řešení 

situace.   

Z výzkumu primárních dat vyplynulo, ţe nejpreferovanějším dopravním prostředkem 

je automobil a zřejmě i proto respondenti poukazovali na horší dopravní infrastrukturu. Je 

pravda, ţe se mikroregion potýká s přetrvávajícími nedostatky silniční a ţelezniční sítě. 

Nejsou zde vybudovány obchvaty sídel, komunikace neodpovídají svou kapacitou a kvalitou 

intenzitě dopravy a je zde několik problémových křiţovatek, kde se kaţdoročně stávají 

smrtelné nehody. Vedení se tyto problémy snaţí postupně řešit, ale nemá dostatek finančních 

prostředků na to, aby to šlo rychle. Dle otázky zaměřené na nespokojenost bylo dále zjištěno, 

ţe je v mikroregionu málo bezbariérových přístupů, chybí zde nákupní střed a nekuřácká 

restaurace. Bezbariérové přístupy jsou vybudovány ve větších kulturních zařízeních 

v mikroregionu, ve školách, u koupališť a sportovišť. Ale ne v kaţdé obci je tato moţnost. 

Proto navrhuji rozšíření bezbariérových přístupů např. i do menších kulturních domů, do 

restaurací, úřadů apod. Respondentům zde chybí nákupní střed, ale výstavba nového velkého 

nákupního centra by neměla smysl z důvodu nasycenosti zdejšího trhu (nedaleko jsou okresní 

města s těmito nákupními centry) a niţší koupěschopností místních obyvatel. Nekuřácká 

restaurace by se dala řešit např. motivací provozovatelů sníţením těch daní, které má 

mikroregion v kompetenci nebo dotacemi s podmínkou, ţe zakáţou kouření v celé své 

restauraci. Případné pobídky formou daňových úlev by snad ve financování obcí 

nepředstavovaly významný výpadek. 

6.3 Problémy mikroregionu 

Problémem, který by měl mikroregion řešit, je odchod mladých lidí do jiných oblastí 

kvůli nedostatku pracovních příleţitostí. Prvotně by mělo vedení lákat do této oblasti 

investory, podnikatele či producenty zabývající se např. zemědělstvím. Ze SWOT analýzy 

vyplynulo, ţe významnou příleţitostí pro rozvoj v tomto oboru je zvyšující se poptávka po 

BIO potravinách a právě níţinatý ráz krajiny umoţňuje rozvoj v této oblasti. Má dobré 

podmínky pro pěstování zemědělských plodin a nízká cena pozemků spolu s levnou pracovní 

silou v této oblasti k tomuto přímo vybízí. Další významnou příleţitostí je rostoucí zájem 

návštěvníků o tuzemské destinace, proto by se mělo vedení zaměřit na zkompletování 
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nabídky produktů a doplňkových služeb cestovního ruchu, čímţ se zvýší atraktivita pro 

dlouhodobější pobyty návštěvníků v mikroregionu. Z výzkumu vyplynulo, ţe 47 % 

respondentů zde tráví pouze jeden aţ tři dny. Konání events akcí výrazně zvyšuje image 

města, ať uţ jsou pořádány soukromým subjektem či veřejnou správou, proto je navrhováno 

pořádat více takových akcí, zejména pro lidi v mladší věkové kategorii a rodiny s dětmi.  

Z analýzy dat také vyplynulo, ţe respondenti, kteří mikroregion ještě nenavštívili, si 

jej spojují s tradicí a folklorem, památkami, poznáním, cyklistikou a turistikou, proto je 

doporučeno zaměřit se na rozvoj těchto oblastí a vyuţít např. některých z výše uvedených 

návrhů, aby noví návštěvníci nebyli zklamaní a záţitek z návštěvy tak splnil jejich očekávání. 

Důvodem, proč mikroregion ještě nenavštívili, je hlavně neznalost a vzdálenost a dále 

nezajímavá image a nízká atraktivita. Zlepšováním komunikace a propagace by mohla být 

postupem času v psychické rovině překonána i překáţka vzdálenosti, neboť pokud je pro 

člověka něco dostatečně atraktivní a lákavé, nevadí mu překonat i větší vzdálenost.  
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7 Závěr 

Cílem marketingu kaţdého mikroregionu je přilákat nové obyvatele, turisty  

a investory. Cestovní ruch je spojen s celým regionem, image a produkty, které jsou zde 

nabízeny. Celkový dojem dotváří sluţby typu ubytování, stravování, dále kulturní a sportovní 

aktivity. Základem atraktivity mikroregionu je vybudování určité konkurenční výhody oproti 

jiným regionům. Mikroregion střední Haná je konkurenceschopný díky kombinaci pěkné  

a čisté přírody (luţní lesy, níţiny, řeky), kulturního vyţití (zámky, hanácké a sakrální stavby, 

hanácké slavnosti, kulturní akce) a sportovního vyţití (cyklistika, turistika). 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení atraktivity mikroregionu střední 

Haná. Cílem bylo navrhnout taková řešení, která by zvýšila jeho atraktivitu, tzn., ţe dílčí 

výzkumné cíle byly zaměřeny na to, jak návštěvníci mikroregion vnímají, jestli jsou 

dostatečně a kvalitně informováni, zda vyuţívají jeho internetové stránky a zda jsou s nimi 

spokojeni, dále bylo zjišťováno, jak návštěvníci vnímají kvalitu poskytovaných sluţeb a jak 

jsou s nimi spokojeni, jaký je důvod jejich návštěvy či jak vnímají konané kulturní akce  

a nabízené turistické atrakce. Dalším dílčím cílem bylo zjišťováno, jaké důvody mají ostatní 

respondenti k tomu, ţe mikroregion ještě nenavštívili. Ze získaných údajů byla navrţena 

doporučení pro vedení mikroregionu, která by měla vést ke zvýšení jeho atraktivity. 

Pro získání údajů potřebných k vyhodnocení výzkumu byl zvolen kvantitativní 

výzkum, konkrétně písemné dotazování realizované pomocí dotazníku spolu se sémantickým 

diferenciálem.  

Návštěvníci měli nejprve odpovídat na otázky, které byly vyuţity při zjišťování 

frekvence návštěvnosti mikroregionu, s kým, v jakém ročním období a jakým prostředkem jej 

navštěvují. Odpovědi na tyto otázky spolu s odpověďmi na otázky identifikační pomohly 

zjistit, na jaké cílové skupiny se při návrzích zaměřit. Dále měli hodnotit kvalitu a vyuţívání 

informačních zdrojů, uvést, jaké jsou hlavní důvody jejich návštěvy a ohodnotit spokojenost  

a vyuţití poskytovaných sluţeb. Z primárních dat bylo zjištěno, ţe největším problémem 

mikroregionu je nedostatečná komunikace a uţívání špatných informačních kanálů. Problém 

lze spatřovat i v tom, ţe hlavním důvodem návštěvnosti nejsou ani památky, ani kulturní akce 

či přírodní atraktivity, ale návštěva známých a přátel. Nespokojeni jsou se stravovacími 

sluţbami, sluţbami pro cyklisty, horší infrastrukturou a atrakcemi pro děti. Po vyhodnocení 

SWOT analýzy je nejslabší stránkou mikroregionu nekompletní nabídka produktů  

a doplňkových sluţeb cestovního ruchu vybízející k vícedennímu pobytu návštěvníků.  



68 

 

Atraktivitu mikroregionu by pravděpodobně zvýšilo, kdyby se vedení zaměřilo na 

úpravu svých webových stránek, které nejsou hodnoceny dobře. Komunikační politika obecně 

má mít interaktivní charakter a zajišťovat také zpětnou vazbu. Proto jsou dnes za 

nejobvyklejší nástroj komunikační politiky municipálního marketingu povaţovány 

interaktivní webové stránky, umoţňující výměnu informací mezi obyvateli nebo návštěvníky 

a vedením mikroregionu. Vedení by se také mělo snaţit změnit hlavní motiv pro návštěvu 

mikroregionu. Se všemi atraktivitami, které můţe vyuţít, by jím neměla být návštěva 

známých a přátel. Je navrhováno prezentovat tyto atraktivity prostřednictvím internetu, 

zpravodajů, článků v časopisech, dále by mohly být rozšířeny prodejní místa propagačních 

materiálů a vytvořen slogan a logo mikroregionu. Nespokojenost se stravovacími sluţbami 

zřejmě nebude vedení schopno nijak vyřešit, můţe se však snaţit zajistit dostatek ubytovacích 

a stravovacích kapacit.  

Zvýšit atraktivitu zlepšením sluţeb pro cyklisty reálné je. V plánu do budoucích let je 

rozšířit síť cyklostezek na území mikroregionu a propojit tak ty stávající s cyklostezkami  

v okolních obcích. Navrhnuta je také jejich úprava, jasnější značení a připojení směrovek  

k pamětihodnostem a přírodním krásám mikroregionu. Problém malého vyuţití je  

i u turistických sluţeb. Náklady na turistické značení nejsou značné, a proto by kaţdá obec 

mohla uhradit to značení, které by se nacházelo v jejím katastru.  

Co se týče problému infrastruktury, je navrhováno snaţit se toto řešit co nejrychleji. 

Mikroregion má bohuţel omezené finanční prostředky, proto se úpravy pozemních 

komunikací budou uskutečňovat postupně a zřejmě ve spolupráci s vedením jednotlivých 

obcí. Stejně tak by tomu mělo být i u problému nedostatečných atrakcí pro děti. Jelikoţ je ale 

mikroregion nejčastěji navštěvován respondenty s rodinou, měl by se zaměřit na rozvoj v této 

oblasti. Dále je pak navrhováno pořádat events akce pro rodiny s dětmi a pro lidi mladší 

věkové kategorie, neboť tyto akce výrazně zvyšují image. 

Poznatky a informace získané z marketingového výzkumu by měly pomoci vedení 

mikroregionu k rozhodování s ohledem na návštěvníky a jejich přání. Je navrhováno snaţit se 

uskutečňovat projekty tak, aby zvýšily jeho atraktivitu a zároveň i kvalitu poskytovaných 

sluţeb. Vytvářet návrhy pro malý mikroregion typu střední Hané, který má nízký rozpočet  

a v případě větší investice si musí ţádat o půjčku či dotaci není snadné. Nízký rozpočet se 

také odráţí ve vybavenosti a aktivitách mikroregionu. V současné době je také obtíţnější 

uspět v konkurenci mezi ostatními mikroregiony, které tvoří 90 % území České Republiky, 

proto je dobré, aby si mikroregion budoval dobrou pověst, stavěl na atypických prvcích 

lokality a stal se tak konkurenceschopný pro ostatní regiony. 



69 

 

Seznam použité literatury 

A. Knihy 

[1] BERAN Václav a Petr DLASK. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. 

1. vyd. Praha: ACADEMIA, 2005. ISBN 80-200-1201-X. 

[2] ČADIL, Jan. Regionální ekonomie, teorie a aplikace. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.  

152 s.  ISBN 978-80-7400-191-8.  

[3] HANNAGAN, Tim. Marketing pro neziskový sektor. 1. vyd. Praha: Management Press, 

1996. 205 s. ISBN 80-85943-07-7. 

[4] HORNER Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití 

volného času. Aplikovaný marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 488 s. 

ISBN 80-247-0202-9. 

[5] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2009. 288 s. ISBN 978-80-247-3247-3. 

[6] JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0. 

[7] KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-1104-4. 

[8] KIRÁLOVÁ, Alţběta. Marketing destinace cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Ekopress, 

2003. 173 s. ISBN 80-86119-56-4. 

[9] KOTLER Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. 

[10] KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2007.  

1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 

[11] KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-

3527-6. 

[12] MIDDLETON, Victor T.C., Alan FYALL a Michael MORGAN. Marketing in travel and 

tourism. 4. vyd. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009. 502 s. ISBN 978-0-7506-8693-8. 

[13] NEJDL, Karel. Management destinace cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7357-673-8. 

[14] PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Jak získat 

více příjmů z cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 224 s.  

ISBN 80-247-1014-5. 



70 

 

[15] PAVLŮ, Dušan. Veletrhy a výstavy (kultura, komunikace, multimedialita, marketing).  

1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 377 s. ISBN 978-80-86946-38-2. 

[16] PROCTOR, Tony. Public sector marketing. 1. vyd. Harlow: Pearson Education Limited, 

2007. 219 s. ISBN 978-0-273-70809-4. 

[17] ŠÍREK, Jiří. Svědkové minulosti na Střední Hané. 1. vyd. Vydal: Svazek obcí 

mikroregionu střední Haná, 2009. 61 s. ISBN 978-80-254-4257-9. 

[18] TITTELBACHOVÁ, Šárka. Turismus a veřejná správa. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 200 s. ISBN 978-80-247-3842-0. 

[19] VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. 

B. Odborné časopisy 

[20] ELIÁŠ, Antonín. GO a REGIONTOUR 2012: Za Novými kontakty a zákazníky.  

Obec & finance. 2011, č. 5, s 48. ISSN 1211-4189. 

[21] HARAMULOVÁ Elena a Tomáš LECHNER. Změny vztahů mezi veřejnou správou  

a soukromým sektorem – rozvoj eGovernmentu. Veřejná správa. 2011, č. 20, s. 12. ISSN 

1213-6581. 

[22] HAVLÍČEK Tomáš a Martina HUPKOVÁ. Sakrální objekty v krajině jako nedílná 

součást českého venkova. Obec & finance. 2011, č. 1, s. 52. ISSN 1211-4189. 

[23] JEDLIČKA, Jan. Peníze z EU budou i po roce 2012, ale v menším objemu.  

Obec & finance. 2012, č. 1, s. 6. ISSN 1211-4189. 

[24] JUNGOVÁ, Ivana. Na internetu o krok napřed. Veřejná správa. 2011, č. 8, s. 12.  

ISSN 1213-6581. 

[25] KAPLAN Andreas M. a Michael HAENLEIN. The increasing importance of public 

marketing: Explanations, applications and limits of marketing within public 

administration. European Management Journal. 2009, n. 6, p. 197-212. Dostupné téţ z: 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S026323730800114X. 

ISSN 0263-2373. 

[26] KŘÍŢOVÁ, Ludmila. O lidech s lidmi. Veřejná správa. 2011, č. 15, s. 10.  

ISSN 1213-6581. 

[27] KUČEROVÁ, Silvie, Daniel REEVES, Zdeněk KUČERA a Martina HUPKOVÁ. Poutní 

místa na českém venkově. Obec & finance. 2011, č. 2, s. 51. ISSN 1211-4189. 

[28] REICHL, Jiří. Marketing není komfort. Veřejná správa. 2011, č. 13, s. 15.  

ISSN 1213-6581. 



71 

 

[29] ROSE Wade R. a Gerald G. GRANT. Critical issues pertaining to the planning and 

implementation of E-Government initiatives. Government Information Quarterly. 2010, n. 1, 

p. 26 - 33. Dostupné téţ z: 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0740624X09001105. 

ISSN 0740-624X. 

[30] SRNOVÁ, Eva. Atraktivita obcí a měst jako obsah pojmu konkurenceschopnost České 

republiky. Informační servis INS: Zpravodaj svazu měst a obcí české republiky. Praha: SMO 

ČR, 2011, č. 2, s. 17. 

[31] VOLDŘICH, Karel. Ohroţené ryby a rostliny. Ţivotní prostředí. Veřejná správa. 2012, 

č. 1, s. 28. ISSN 1213-6581. 

C. Elektronické zdroje 

[32] CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIŢNÍ MORAVA. Posílení image regionu Jiţní 

Morava a rozvoj informovanosti: Setkání pracovníků cestovního ruchu [online]. 

TrigramStudio, © 2008 [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: 

http://www.ccrjm.cz/doc/projektyccrjm.pdf  

[33] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Města a obce [online]. ČSÚ, © 2012 [cit. 2012-

01-14]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/mesta_a_obce 

[34] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Městská a obecní statistika [online]. ČSÚ,  

© 2012 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z: http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/index 

[35] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Obyvatelstvo [online]. ČSÚ, © 2012  

[cit. 2011-11-12]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 

[36] HANÁCKÝ DVŮR. Restaurace a penzion: Hanácký dvůr Polkovice [online]. Hanácký 

dvůr Polkovice, © 2012 [cit. 2012-01-17]. Dostupné z: http://www.hanackydvur.cz/ 

[37] HANÁCKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR KOSÍŘ. Hanácký kroj [online]. 2012  

[cit. 2012-01-15]. Dostupné z: http://www.kosir.unas.cz/?stranka=kroj&jazyk=cz 

[38] MESTO PRE VŠETKÝCH. Numerické spracovanie SWOT analýzy [online]. 2010  

[cit. 2012-02-24]. Dostupný z WWW: http://www.mestoprevsetkych.sk/files/priloha-c-7-

numericke-spracovanie-swot-analyzy.pdf 

[39] MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN. MěKS: Aktuality [online]. MěKS 

Kojetín, © 2007 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z: http://www.kojetin.cz/meks/index.php 

[40] MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ. Občanská vybavenost [online]. ANTEE, © 2012 

[cit. 2012-01-18]. Dostupné z: 

http://www.strednihana.cz/index.php?nid=2947&lid=cs&oid=328115 

[41] MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ. Úvod [online]. ANTEE, © 2012 [cit. 2012-01-12]. 

Dostupné z: http://www.strednihana.cz/index.php?nid=2947&lid=cs&oid=328063 

http://www.ccrjm.cz/doc/projektyccrjm.pdf
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/mesta_a_obce
http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/index
http://www.hanackydvur.cz/
http://www.kojetin.cz/meks/index.php


72 

 

[42] MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ. Za sportem a odpočinkem [online]. ANTEE,  

© 2012 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z: 

http://www.strednihana.cz/index.php?nid=2947&lid=CZ&oid=328161 

[43] OLOMOUC REGION CARD. Turistická karta, se kterou ušetříte: Olomouc region Card 

[online]. 2012 [cit. 2011-10-08]. Dostupné z: http://olomoucregioncard.cz/o-nas/ 

D. Pomocné a doplňkové zdroje 

[44] BOUCHAL, Leon, et al. Tovačov. Město pod spanilou věží. Vydalo Město Tovačov, 

2008. 28 s. 

[45] Galileo news. Časopis pro moderní obec. Chomutov: Galileocorporation, 2012, č. 2.  

[46] GRAČKA, Jiří, et al. Paměti fary kojetínské 1989. Kronika Římskokatolické farnosti 

Kojetín mezi léty 1898 – 2002. Vydala Římskokatolická farnost Kojetín.  

[47] LAPÁČEK Jiří a Břetislav Passinger. Pobečví v proměnách času. Přerov:  

Elan spol. s r. o., 2005. 258 s. 

[48] MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ. Strategie rozvoje mikroregionu střední Haná [CD]. 

2011. Kojetín: Mikroregion střední Haná. 

[49] PERŮTKA, Marek. Seznam nemovitých kulturních památek okresu Přerov. Olomouc: 

Památkový ústav a Přerov: Okresní úřad, 1993. 179 s. 

[50] ŘEZÁČ, F., H. SVAČINOVÁ a J. ŠÍREK. Kojetín v proměnách času (1233 – 2008). 

Vydalo MěKS Kojetín, 2009. 415 s.  

[51] SADYKOVÁ Helena a Květoslav MACHALÍK. Historie a současnost města Chropyně. 

Vydalo Město Chropyně, 2008. 252 s. 

[52] ŠÍREK, Jiří. Svědkové minulosti na Střední Hané II. 1. vyd. Vydal: Svazek obcí 

mikroregionu střední Haná, 2010. 61 s.  

http://olomoucregioncard.cz/o-nas/


73 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

Bc. - bakalář 

BIO – ekologické zemědělství  

CR – cestovní ruch 

č. – číslo 

ČSÚ – Český statistický úřad 

GPS – Global Positioning Systems 

ha – hektar 

Ing. – inţenýr  

Kč – koruna 

km – kilometr 

mil – milion 

m n. m. – metr nad mořem 

např. – například 

Obr. – obrázek 

př. Kr. – před Kristem 

popř. – popřípadě  

resp. – respektive 

Sb. – sbírka 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences  

str. – strana 

sv. – svatý 

Tab. – tabulka 

tj. – to jest 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvaně 

WTO – World Trade Organization 

www – word wide web 

ZOD – zemědělské obchodní druţstvo 

 



 

 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník pro návštěvníky mikroregionu a dotazník pro ty respondenty, kteří 

mikroregion ještě nenavštívili [zdroj: vlastní zpracování] 

Příloha č. 2: Fotografie významných památek mikroregionu[zdroj: vlastní archiv] 

Příloha č. 3: Znak Sdruţení obcí mikroregionu střední Haná [zdroj: vlastní archiv] 

Příloha č. 4: Hanácký kroj [zdroj: 37] 

Příloha č. 5: Věková struktura obyvatelstva mikroregionu [zdroj: 35] 

Příloha č. 6: Migrační přírůstky mikroregionu střední Haná, Němčicko, Dolek a Kroměříţsko 

[zdroj: 35]  

Příloha č. 7: Grafy a tabulky z třídění dat prvního a druhého stupně [zdroj: vlastní šetření] 

 



1 

 

PŘÍLOHA Č. 1         Dotazník 

Dobrý den,  

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere maximálně pět minut. Jsem 

studentka 2. ročníku navazujícího studia ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. V rámci 

diplomové práce provádím marketingový výzkum, jehoţ cílem je zjistit, jak návštěvníci 

vnímají mikroregion střední Haná. Dotazník je zcela anonymní, proto prosím o pravdivé 

odpovědi. Děkuji za Váš čas a spolupráci.  

Lenka Hošková 
Zatrhněte, prosím, vždy jednu možnost odpovědi, pokud není u jednotlivých otázek uvedeno jinak. 

 

1. Navštívil(a) jste v posledních pěti letech mikroregion Střední Haná? 
 ano   ne 
Pokud jste na tuto otázku odpověděl(a) ne, přejděte prosím na otázku číslo 24. 

 

2. Navštěvujete mikroregion Střední Haná pravidelně? 
 ano   ne 

 

3. Kolik dní jste při své (nejdelší) návštěvě v mikroregionu Střední Haná strávil(a)? 
 1 den  8 – 14 dní   
 2 – 3 dny  14 a více dní 
 4 – 7 dní  

 

4. S kým jste mikroregion Střední Haná navštívil(a)? 
 sám  s rodinou 
 s přáteli  s organizovanou skupinou 
 jiné, uveďte: ………………………………………………………………………………… 

5. V jakém ročním období jste mikroregion Střední Haná navštívil(a)? 
 jaro  podzim 
 léto    zima 
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6. Jaký způsob dopravy jste pro návštěvu mikroregionu Střední Haná využil(a)? 
 osobní automobil  motocykl   
 vlak  kolo 
 autobus  jiné, uveďte: ……………………………… 
    

7. Využil(a) jste před návštěvou mikroregionu Střední Haná některý z následujících 

informačních zdrojů? Jak byste ohodnotil(a) jejich vypovídací schopnost na škále  

1-5? 1 = nejhorší, 5 = nejlepší. Jednotlivá pole prosím zakřížkujte. 

  1 2 3 4 5 

 internet      
 noviny, časopisy      
 zpravodaje obcí      
 letáky, broţury      
 televize, rozhlas      
 doporučení 

známých 
     

 jiné, uveďte:  

Pokud jste využil(a) informační zdroj internet, pokračujte následující otázkou. Pokud ne, 

přejděte na otázku č. 9. 

8. Jak byste ohodnotil(a) následující atributy internetových stránek na škále 1 – 5?  

1 = nejhorší, 5 = nejlepší. Jednotlivá pole prosím zakřížkujte. 

 1 2 3 4 5 

vzhled stránek      
přehlednost      
srozumitelnost      
aktuálnost       
důvěryhodnost      

 

9. Jaké byly hlavní důvody Vaší návštěvy mikroregionu Střední Haná? Zatrhněte 

maximálně 5 odpovědí a seřaďte dle důležitosti. 

  Pořadí  
 tradice a folklor   
 cyklistika   
 léto a vodní sporty   
 nákupy   
 návštěva známých a přátel   
 turistika   
 památky a poznání   
 návštěva kulturních akcí   
 návštěva sportovních akcí    
 sluţební cesta   

Pokud jste měli nějaký jiný důvod, prosím uveďte: ………………………......……………… 
 
10. Které konkrétní památky (historické, přírodní) či kulturní, sportovní nebo tradiční akce jste 

navštívil(a)? 

Prosím, uveďte: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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11. Uveďte prosím poslední sportovní nebo kulturní akci, kterou jste navštívil(a) 

…………………………….. a ohodnoťte na škále 1-5 následující atributy.  

1 = nejhorší, 5 = nejlepší, 0 = nebylo k dispozici. Jednotlivá pole prosím zakřížkujte. 

 1 2 3 4 5 0 

organizace akce      ------- 

zábava      ------- 

občerstvení       
hygienické podmínky       
cena vstupného       

  

12. Využil(a) jste při své návštěvě v mikroregionu Střední Haná… 

Jednotlivá pole prosím zakřížkujte. 

 ano ne nevím, ţe jsou k dispozici 

značených cyklostezek    
značených turistických tras    
balíčků sluţeb (např.: Olomouc region Card)    

 

13. Ohodnoťte prosím, jak jsou pro Vás při cestování DŮLEŽITÉ následující ukazatele, 

týkající se cestování obecně. (1 znamená vůbec důleţité, 5 znamená nejvíce důleţité) 

Jednotlivá pole prosím zakřížkujte.  

 1 2 3 4 5 

cena ubytování      
komfort, pohodlí      
záţitky      
seberealizace      
dostatek času, uţít si den      
dobré jídlo       
dobrá příprava      
poznání      
nezávislost      
rozhodování dle nálady      
 

14. Ohodnoťte prosím, jak jste byl(a) SPOKOJEN(A) s následujícími ukazateli při 

cestování po mikroregionu Střední Haná. 1 = velmi nespokojen(a), 5 = velmi spokojen(a) 

Jednotlivá pole prosím zakřížkujte.  

 1 2 3 4 5 

cena ubytování      
komfort, pohodlí      
záţitky      
seberealizace      
dostatek času, uţít si den      
dobré jídlo       
poznání      
nezávislost      
 

15. Jaké služby jste při návštěvě mikroregionu Střední Haná využil(a) a jak jste s nimi 

byl(a) spokojen(a)? 1 = velmi nespokojen(a), 5 = velmi spokojen(a). Jednotlivá pole prosím 

zakřížkujte. 

  1 2 3 4 5 
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ubytovací sluţby (hotel, penzion, 

ubytovna) 
     

 stravovací sluţby      
 

 
sluţby kulturních zařízení (divadlo, 

kino, muzeum galerie apod.) 
     

 veřejná doprava      
 zařízení / atrakce pro děti      
 koupaliště, letní sportoviště      
 sluţby pro cyklisty      
 sluţby informačního centra       

Pokud jste využil(a) ubytovací služby, pokračujte následující otázkou. Pokud ne, přejděte na 

otázku č. 17. 
 

16. Zatrhněte prosím, jakou ubytovací službu jste využil(a) a jak jste s ní byl(a) 

spokojen(a). 1 = velmi nespokojen(a), 5 = velmi spokojen(a). Jednotlivá pole prosím zakřížkujte. 

  1 2 3 4 5 

 hotel      
 penzion      
 ubytovna      

 

17. S čím jste byl(a) při návštěvě mikroregionu Střední Haná nejvíce spokojen(a)? 
Prosím, uveďte: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Co Vám v mikroregionu Střední Haná chybělo? 
Prosím, uveďte: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

19. Pohlaví 

 Muţ 
 Ţena 

 

20. Věk 
 18 – 26 let  27 – 35 let  36 – 45 let 
 46 – 55 let  56 – 65 let 

 
 66 a více let 

21. Vzdělání 
     

 

 

 

22. Rodina 

 ano – 1 dítě  ano – 4 děti a více 
 ano – 2 děti 
 ano – 3 děti 

 nemám děti, ale ţiji v páru 
 ţiji sám/sama 

  ţiji s rodiči 

 

23. Odkud pocházíte? 

 ČR 

Pokud ČR, uveďte prosím kraj a okres: ………………………………………………………… 

 jiný stát, uveďte prosím: …………………………………………………………………...... 

 základní  vyšší odborná škola 
 vyučen(a) / střední bez maturity      vysoká škola 
 střední s maturitou  
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Sémantický diferenciál 

Mikroregion Střední Haná se Vám jeví jako: 

netradiční 1 2 3 4 5 6 7 tradiční 

zastaralý 1 2 3 4 5 6 7 moderní 

sportovně neaktivní 1 2 3 4 5 6 7 sportovně aktivní 

kulturně neaktivní 1 2 3 4 5 6 7 kulturně aktivní 

roztříštěný 1 2 3 4 5 6 7 ucelená jednotka 

nepřehledný 1 2 3 4 5 6 7 dobře informačně značený 

nepodporující novinky 1 2 3 4 5 6 7 inovativní 

nevhodný k ţivotu 1 2 3 4 5 6 7 vhodný k ţivotu 

nejednotný vizuální styl 1 2 3 4 5 6 7 jednotný vizuální styl 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Dotazník 
Dobrý den,  

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere maximálně pět minut. Jsem 

studentka 2. ročníku navazujícího studia ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. V rámci 

diplomové práce provádím marketingový výzkum, jehoţ cílem je zjistit důvody, proč nebyl 

mikroregion střední Haná navštíven. Dotazník je zcela anonymní, proto prosím o pravdivé 

odpovědi. Děkuji za Váš čas a spolupráci. 

Lenka Hošková 
Zatrhněte, prosím, vždy jednu možnost odpovědi, pokud není u jednotlivých otázek uvedeno jinak. 

 

 

24. Uvažujete o možnosti návštěvy mikroregionu Střední Haná? 

 ano   ne 
V mapce je uvedena poloha mikroregionu Střední Haná. 
 
25. S jakými možnostmi využití času si spojujete mikroregion Střední Haná? Zatrhněte 

maximálně 5 odpovědí. 

 tradice a folklor  turistika 
 cyklistika  památky a poznání 
 léto a vodní sporty  návštěva kulturních akcí 
 nákupy  návštěva sportovních akcí   
 návštěva známých a přátel  sluţební cesta 

  jiné, uveďte: ………………………………... 

  

26. Jaké jsou důvody, proč jste ještě mikroregion Střední Haná nenavštívil(a)? Zatrhněte 

maximálně pět odpovědí. 
 neznalost mikroregionu  nespokojenost známých s návštěvou mikroregionu 
 vzdálenost  nedostatečná bezbariérovost atraktivit 
 nezajímavá image  zhoršené ţivotní prostředí 
 cenová úroveň ubytování  jiné, uveďte: ………………………………………. 
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27. Pohlaví 
 Muţ 
 Ţena 

 

 

  

28. Věk 
 18 – 26 let  27 – 35 let  36 – 45 let 
 46 – 55 let  56 – 65 let 

 
 66 a více let 

 

29. Vzdělání 
              

 

 

 

30. Rodina 

 ano – 1 dítě  nemám děti, ale ţiji v páru 
 ano – 2 děti 
 ano – 3 děti 

 ţiji sám/sama  

 ano – 4 děti a více  ţiji s rodiči 
 

31. Odkud pocházíte? 

 ČR 

Pokud ČR, uveďte prosím kraj a okres: ………………………………………………………… 

 jiný stát, uveďte prosím: …………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 základní  vyšší odborná škola 
 vyučen(a) / střední bez maturity      vysoká škola 
 střední s maturitou  
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PŘÍLOHA Č. 2 

Fotografie významných památek mikroregionu střední Haná 

   
Obr. 1 Zámek Tovačov      Obr. 2 Zámek Chropyně 

   

Obr. 3 Ţidovská synagoga v Kojetíně    Obr. 4 Ţidovský hřbitov 

   

Obr. 5 Sifon v Uhřičicích      Obr. 6 Tovačovské rybníky za městem 
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PŘÍLOHA Č. 3  

Znak Sdružení obcí mikroregionu střední Haná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Znak Sdruţení obcí mikroregionu střední Haná 

 

Navržené slogany: 

 „Památky, kultura, zábava či poznání? Střední Haná dostane Vás z nesnází!“  

 „Kdo chce znalý světa býti, v seznamu ji musí míti! Střední Haná!“ 

(tradice, památky, příroda a kultura v jednom) 

 

PŘÍLOHA Č. 4  

Hanácký kroj  

 
Obr. 8 Hanácký kroj muţský i ţenský 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Věková struktura obyvatel mikroregionu  
Tab. 1 Věková struktura obyvatel jednotlivých měst a obcí k 31. 12. 2010 

Název obce Počet 

obyvatel 
0 – 14 

let 
15 – 64 

let 
65 a více 

let 
Průměrný 

věk 
Muži Ženy 

Kojetín 6 439 974 4482 983 39,9 3204 3235 
Chropyně 5 112 755 3706 651 40,0 2467 2645 
Tovačov 2 536 346 1712 478 42,3 1208 1328 
Němčice  2 110 296 1504 310 40,2 1070 1040 
Troubky 2 078 285 1423 370 42,2 1034 1044 

Zářičí 757 92 530 135 42,2 364 393 
Lobodice 707 95 498 114 41,5 360 347 
Měrovice  671 115 461 95 39,0 328 343 
Uhřičice 608 96 405 107 41,3 310 298 

Polkovice 533 90 355 88 40,1 259 274 
Ivaň 503 81 354 68 40,6 262 241 

Křenovice 422 52 306 64 41,2 204 218 
Oplocany 314 39 213 62 44,2 161 153 

Obědkovice 271 54 178 39 39,2 138 133 
Stříbrnice 249 40 159 50 42,5 119 130 

Mikroregion 23 310 3 410 16 286 3 614 41,09 11 488 11822 
Zdroj: [35], autorem upraveno 

 

PŘÍLOHA Č. 6 

Migrační přírůstky mikroregionu střední Haná, Němčicko, Dolek a Kroměřížsko během 

let 2000 – 2010 
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Tab. 2 Migrační přírůstky mikroregionu střední Haná v letech 2000 - 2010 

 
 

Tab. 3 Migrační přírůstky mikroregionu Němčicko v letech 2000 - 2010 
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Tab. 4 Migrační přírůstky mikroregionu Dolek v letech 2000 - 2010 

 

Tab. 5 Migrační přírůstky mikroregionu Kroměříţsko v letech 2000 - 2010 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Grafy a tabulky z třídění dat prvního a druhého stupně 

Identifikační otázky 

Návštěvníci  

Tab. 6 Struktura respondentů podle pohlaví 

  

Tab. 7 Struktura respondentů podle věku 

  

Tab. 8 Struktura respondentů podle vzdělání  

  

Tab. 9 Struktura respondentů podle rodiny 

  

Tab. 10 Struktura respondentů podle místa bydliště 
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Tab. 11 Struktura respondentů podle kraje, ve kterém ţijí 

  

Respondenti, kteří mikroregion ještě nenavštívili  

Tab. 12 Struktura respondentů podle pohlaví 

  

Tab. 13 Struktura respondentů podle věku 

  

 
Obr. 9 Struktura respondentů podle věku 

Tab. 14 Struktura respondentů podle vzdělání 
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Obr. 10 Struktura respondentů podle vzdělání 

Tab. 15 Struktura respondentů podle rodiny 

  

 
Obr. 11 Struktura respondentů podle rodiny 

Tab. 16 Struktura respondentů podle místa bydliště 
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Tab. 17 Struktura respondentů podle kraje, ve kterém ţijí 

  

 
Obr. 12 Struktura respondentů podle kraje, ve kterém ţijí 

Charakteristika návštěvníka mikroregionu 

Pravidelná návštěvnost 

Třídění 1. stupně  

Tab. 18 Pravidelná návštěvnost 

  

Třídění 2. stupně 

a) podle pohlaví  

Tab. 19 Pravidelná návštěvnost 

  
b) podle věku  

Tab. 20 Pravidelná návštěvnost 
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c) podle vzdělání  

Tab. 21 Pravidelná návštěvnost 

  

d) podle rodiny  

Tab. 22 Pravidelná návštěvnost 

  

 
Obr. 13 Pravidelná návštěvnost mikroregionu dle rodiny 

Nejdelší pobyt v mikroregionu 

Třídění 1. stupně  

Tab. 23 Nejdelší návštěva mikroregionu 
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Třídění 2. stupně 

a) podle pohlaví  

Tab. 24 Nejdelší návštěva mikroregionu dle pohlaví 

  

b) podle věku  

Tab. 25 Nejdelší návštěva mikroregionu dle věku 

 

c) podle vzdělání  

Tab. 26 Nejdelší návštěva mikroregionu dle vzdělání 

  

d) podle rodiny  

Tab. 27 Nejdelší návštěva mikroregionu dle rodiny 
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S kým respondent mikroregion navštívil 

Třídění 1. stupně  

Tab. 28 S kým respondent navštěvuje mikroregion 

  

Třídění 2. stupně 

a) podle pohlaví  

Tab. 29 S kým respondent navštěvuje mikroregion dle pohlaví 

  
b) podle věku  

Tab. 30 S kým respondent navštěvuje mikroregion dle věku 

 

c) podle vzdělání  

Tab. 31 S kým respondent navštěvuje mikroregion dle vzdělání 
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d) podle rodiny  

Tab. 32 S kým respondent navštěvuje mikroregion dle rodiny 

 

Jaké roční období je pro návštěvníky nejatraktivnější 

Třídění 1. stupně  

Tab. 33 Roční období, ve kterém je mikroregion nejvíce navštěvován 

  

Třídění 2. stupně 

a) podle pohlaví  

Tab. 34 Roční období, ve kterém je mikroregion nejvíce navštěvován dle pohlaví 

  

b) podle věku  

Tab. 35 Roční období, ve kterém je mikroregion nejvíce navštěvován dle věku 
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c) podle vzdělání  

Tab. 36 Roční období, ve kterém je mikroregion nejvíce navštěvován dle vzdělání 

  

d) podle rodiny  

Tab. 37 Roční období, ve kterém je mikroregion nejvíce navštěvován dle rodiny 

 

 
Obr. 14 Roční období, ve kterém je mikroregion nejvíce navštěvován 

Prostředek, kterým se respondenti dopravují do mikroregionu 

Třídění 1. stupně  
Tab. 38 Dopravní prostředek 
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Třídění 2. stupně 

a) podle pohlaví  

Tab. 39 Dopravní prostředek dle pohlaví 

  

b) podle věku  

Tab. 40 Dopravní prostředek dle věku 

 

c) podle vzdělání  

Tab. 41 Dopravní prostředek dle vzdělání 

 

d) podle rodiny  

Tab. 42 Dopravní prostředek dle rodiny 
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Informovanost respondentů  

Tab. 43 Zdroje, ze kterých respondenti získávají informace o mikroregionu roztřízené dle 1. i 2. stupně 

 

 
Obr. 15 Vyuţití internetu jako zdroje informací    Obr. 16 Hodnocení atributů internetových stránek dle pohlaví 
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Tab. 44 Vypovídací schopnost jednotlivých zdrojů informací roztřízené dle 1. i 2. stupně v relativních četnostech (1=nejhorší, 5=nejlepší) 
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Tab. 45 Průměry vypovídací schopnosti jednotlivých zdrojů informací z absolutních četností roztřízené dle 1. i 2. stupně (1=nejhorší, 5=nejlepší) 

 

Tab. 46 Průměry hodnocení atributů internetových stránek z absolutních četností roztřízené dle 1. i 2. stupně (1=nejhorší, 5=nejlepší) 

 

      
Obr. 17 Hodnocení atributů internetových stránek věkovými skupinami                 Obr. 18 Hodnocení atributů internetových stránek vzdělanostními skupinami 
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Tab. 47 Hodnocení atributů internetových stránek roztřízené dle 1. i 2. stupně v relativních četnostech (1=nejhorší, 5=nejlepší) 
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Důvody pro návštěvu mikroregionu, úroveň navštěvovaných akcí 

Tab. 48 Důvody pro návštěvu mikroregionu roztřízené dle 1. i 2. stupně v relativních i absolutních četnostech 
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Tab. 49 Důvody návštěvy seřazené respondenty dle důleţitosti a roztřízené dle 1. i 2. stupně (1=hl. důvod, 2=důvod na 2. místě atd.) 
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Tab. 50 Průměry důvodů návštěvy mikroregionu z absolutních četností roztřízené dle 1. i 2. stupně (1=hl. důvod, 2=důvod na 2. místě atd.) 

 
 

Tab. 51 Průměry hodnocení atributů na navštívených akcích z absolutních četností roztřízené dle 1. i 2. stupně (1 = nejhorší, 5 = nejlepší) 
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Tab. 52 Hodnocení jednotlivých atributů u navštívených akcí roztřízené dle 1. i 2. stupně v relativních četnostech (1 = nejhorší, 5 = nejlepší, 6= 

nebylo k dispozici) 
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Cestování po mikroregionu 

Třídění 1. stupně 

Tab. 53 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů 

 

Třídění 2. stupně 

a) dle pohlaví 

Tab. 54 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů muţi 

 

 
Obr. 19 Poziční mapa muţi              Obr. 20 Poziční mapa ţeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Tab. 55 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů ţeny 

 
 

b) podle věku 

Tab. 56 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů věkovou kategorií 18-

26 let  

 

 
Obr. 21 Poziční mapa věkové kategorie 18-26 let 
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Tab. 57 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů věkovou kategorií 27-

35 let 

 

Tab. 58 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů věkovou kategorií 36-

45 let 

 

Tab. 59 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů věkovou kategorií 46-

55 let 

 

Tab. 60 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů věkovou kategorií 56-

65 let 
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c) podle vzdělání 

Tab. 61 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty se 

vzděláním základním 

 

Tab. 62 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty se 

vzděláním vyučen(a)/střední bez maturity 

 

Tab. 63 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty se 

vzděláním střední s maturitou 
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Tab. 64 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty se 

vzděláním vysoká škola 

 

 
Obr. 22 Poziční mapa skupiny se vzděláním vysoká škola 

d) podle rodiny 

Tab. 65 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty s jedním 

dítětem 
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Tab. 66 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty se dvěma 

dětmi 

 

Tab. 67 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty se třemi 

dětmi  

 

Tab. 68 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty bez dětí 

ţijících v páru 
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Obr. 23 Poziční mapa respondentů ţijících v páru a bez dětí 

Tab. 69 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty ţijících 

sami 

 

Tab. 70 Hodnocení důleţitosti a spokojenosti u jednotlivých ukazatelů respondenty ţijících s 

rodiči 
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Stupeň využití a spokojenost s poskytovanými službami 

Tab. 71 Vyuţívání sluţeb v mikroregionu a hodnocení spokojenosti respondenty roztřízené dle 1. i 2. stupně (1=velmi nespokojen, 5=velmi 

spokojen) 
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Tab. 72 Vyuţívání ubytovacích sluţeb a hodnocení spokojenosti respondenty roztřízené dle 1. i 2. stupně (1=velmi nespokojen, 5=velmi spokojen) 
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Tab. 73 Vyuţívání sluţeb respondenty v mikroregionu roztřízené dle 1. i 2. stupně 

 

 
Obr. 24 Vyuţívání balíčků sluţeb v mikroregionu 
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Názory návštěvníků 

Tab. 74 Kladné názory návštěvníků roztřízené dle 1. i 2. stupně  
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Tab. 75 Záporné názory návštěvníků roztřízené dle 1. i 2. stupně  
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Vnímání mikroregionu respondenty, co jej ještě nenavštívili 

Tab. 76 Úvaha o návštěvě mikroregionu roztřízená dle 1. i 2. stupně  

 

Tab. 77 Moţnosti trávení volného času, se kterými si respondenti mikroregion spojují roztřízené dle 1. i 2. stupně  
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Tab. 78 Důvody, proč ještě nebyl mikroregion navštíven roztřízené dle 1. i 2. stupně  
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Externí image mikroregionu 

Třídění 1. stupně 

Tab. 79 Hodnoty pro vytvoření sémantického diferenciálu 

 

Třídění 2. stupně 

a) podle pohlaví 

Tab. 80 Hodnoty pro vytvoření sémantického diferenciálu muţi 

 

Tab. 81 Hodnoty pro vytvoření sémantického diferenciálu ţeny 
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Obr. 25 Sémantický diferenciál hodnocení image mikroregionu dle pohlaví 

 

 Tab. 82 Porovnání moţného trávení volného času v mikroregionu se skutečností  

  

 

 


