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1 ÚVOD 

Cestovní ruch se vyvíjí už po staletí a v dnešní době se stal velmi důležitou součástí 

životního stylu a potřeb obyvatelstva. Díky němu poznáváme jiné etnikum, tradiční výrobky  

a rituály, ale také přírodní krásy různých koutů světa.      

Velkou roli hraje cestovní ruch v oblasti národního hospodářství, jelikož v mnoha zemích 

tvoří jednu z nejvýznamnějších částí hrubého domácího produktu. Kladně také působí  

na platební bilanci státu, na příjmy do státního a místního rozpočtu a utváří tak příznivé 

podmínky pro aktivity spojené s investováním. Cestovní ruch se stává nejen prostředkem 

k získávání finančních zdrojů, ale i velmi důležitým prvkem, který ovlivňuje nezaměstnanost 

v regionech. 

Celosvětový význam a rozvoj cestovního ruchu přispívá i k rozvoji jednotlivých regionů. 

Danou problematikou se zabývá blíže destinační management a marketing. Jedná se o jistou 

formu spolupráce na úrovni regionů a mikroregionů, které využívají dostupné fondy  

od podporujících orgánů. Náplní je také dosažení trvale udržitelného rozvoje, který je důležitý 

pro zachování přírodních, kulturních a životu důležitých prvků dalším generacím. 

Region Slovácko je oblastí zpěvu, vína, folklóru, lidových krojů, krásných přírodních 

scenérií a především zvyků a obyčejů, které jsou připomínány po staletí. To vše obohacuje 

území rozprostírající se podél dolního toku Moravy od Napajedelské brány až po soutok 

s řekou Dyjí. Českou a Slovenskou republiku odděluje horský masiv Bílých Karpat. Region 

Slovácko nabízí mnoho vyžití v podobě plavby po Baťově kanále, návštěvy vinných sklípků, 

projížďky na kole přes Chřiby, návštěvy sirnatých lázní, skiareálů, nebo folklórních akcí. 

Téma Ekonomické zhodnocení II. Přehlídky Slovácko v tradici jsem si zvolila proto,  

že se koná v Uherském Hradišti a je spjato s krásami a tradicemi Slovácka. K tomuto 

královskému městu mám vztah již od malička, protože jsem měla to štěstí se zde narodit. 

Region Slovácko má své kouzlo a pro turisty je dle mého názoru určitě jedním 

z nejzajímavějších z celé České republiky. Právě díky Přehlídce Slovácko v tradici  

se můžeme blíže seznámit s metodami výroby a historií výrobků, které usnadnily každodenní 

práci našim předkům. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

2.1 Metodika zpracování 

Teoretická část mé bakalářské práce je zaměřena na nastínění teoretických východisek 

cestovního ruchu, dále na počátky tradičních řemesel na Slovácku a jednotlivých řemeslných 

odvětví. K vypracování teoretické části mi pomohla především dostupná odborná literatura, 

která se danou problematikou zabývá a kterou uvádím na konci práce v seznamu literatury. 

V praktické části se věnuji popisu Přehlídky Slovácko v tradici, co mohou návštěvníci 

očekávat. Zmiňuji zde také projekt Tradiční výrobek Slovácka, díky kterému je Přehlídka 

Slovácko v tradici pořádána. Dále formy financování, které jsou již využívány,  

a potencionální zdroje, které by mohly být získány na aktivity spojené s projektem Tradiční 

výrobek Slovácka a Přehlídku Slovácko v tradici. 

 

2.2 Cíl práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, z jakých zdrojů je II. Přehlídka Slovácko 

v tradici financována a jaké finanční zdroje by mohly být použity v budoucnu.  

Jednotlivé finanční programy, které podporují především projekty pro rozvoj kulturního 

života regionů a podpory občanské sounáležitosti a estetické tvořivosti jsem podrobněji 

popsala. Důležitým krokem je seznámení s kritérii, které musí být splněny pro získání dotací  

z podpůrných finančních fondů. Více získaných zdrojů znamená možnost větší propagace 

tradičních řemeslných výrobků, tudíž i možnost rozšíření řad certifikovaných výrobců, kteří 

se svými metodami výroby mohou získat ochrannou známku Tradiční výrobek Slovácka. 

Pro kvantitativní průzkumné šetření jsem si zvolila vytvoření dotazníků, díky kterým po 

vyplnění návštěvníků II. Přehlídky Slovácko v tradici mohu analyzovat návštěvnost  

a případné změny, které by dle výsledků dotazníků byly v dalších letech vítány a mohly 

přilákat ještě více účastníků všech věkových kategorií. Sběr informací probíhal v první den 

konání II. Přehlídky Slovácko v tradici.  

Jednotlivé otázky jsem z dotazníkového šetření po ukončení sběru informací 

vyhodnotila a získané výsledky jsem aplikovala do grafů, tabulek a slovních komentářů. 

Zakončení každé otázky obsahuje doporučení, která jsem navrhla za účelem zvýšení 

návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků Přehlídek Slovácko v tradici. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY 

3.1 Cestovní ruch 

3.1.1 Definování cestovního ruchu 

Kunešová a Nedvědová (1992, s. 9) definují cestovní ruch jako „způsob uspokojování 

potřeb lidí v oblasti rekreace, turistiky, lázeňské léčby a kultury, pokud k němu dochází mimo 

běžné prostředí ve volném čase obyvatelstva.“ 

3.1.2 Definice volného času  

Volný čas je část mimopracovní doby, v níž člen společnosti nevykonává žádnou 

nutnou činnost a kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj osobnosti  

a pro různé formy zájmové činnosti. (Jakubíková, 2009) 

3.1.3 Vznik cestovního ruchu 

Petrů (2007) píše o vzniku cestovního ruchu jako o spojování volného času 

s poznáváním a rekreací. Lidé cestovali již v dávnověku, ale počátky moderního cestovního 

ruchu je možno přiřadit k 17. a 18. století, kdy cestovali zejména šlechtici a tovaryšové  

za získáváním zkušeností. V tom jistém období se vyskytují první zmínky o průvodcích, 

kterými byli nejčastěji zcestovalí krajané nebo důvěryhodní místní obyvatelé. Avšak cestovní 

ruch v masové podobě vznikl až ve druhé polovině 19. století, kdy největší rozvoj byl  

až po 2. světové válce, přesněji ve třech posledních desetiletích 20. století. Důsledkem  

je rozvoj společnosti a výrobních sil. 

Indrová (2007) dělí základní rysy cestovního ruchu: 

 na dočasnou změnu trvalého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj, 

 nevýdělečný charakter pobytu a cesty (obvyklá realizace ve volném čase), 

 tvorba vztahů mezi lidmi, které jsou v cestovním ruchu vyvolávány. 

3.1.4 Předpoklad rozvoje CR 

Jak uvádí ve své knize Jakubíková (2009, s. 16) pro rozvoj cestovního ruchu  

je základním předpokladem „svoboda člověka cestovat“.  Dalšími předpoklady rozvoje  

je volný čas a dostatek volných finančních prostředků, které jsou účastníci cestovního ruchu 

ochotni vynaložit. 
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3.1.5 Aktéři cestovního ruchu 

Stálý obyvatel (rezident) 

 V domácím CR ve vztahu k určitému místu je za stálého obyvatele považována osoba 

žijící na tomto místě alespoň šest po sobě jdoucích měsíců před příjezdem do jiného 

místa na dobu kratší šesti měsíců, 

 v mezinárodním CR ve vztahu k dané zemi rozumíme osobu žijící alespoň rok v zemi, 

před příjezdem do země jiné na dobu kratší jednoho roku. 

Návštěvník (visitor) 

 V domácím CR se návštěvník označuje za osobu, která má bydliště v dané zemi  

a cestuje na jiné místo v zemi trvalého bydliště. Avšak po dobu kratší šesti měsíců 

a účel cesty nemá výdělečný charakter, 

 v mezinárodním CR je návštěvníkem osoba cestující do jiné země, než má své trvalé 

bydliště na dobu kratší jednoho roku. Účel cesty není vykonávat zde výdělečné 

činnosti. 

Turista 

 V domácím CR je turistou osoba trvale usídlena v zemi, která navštěvuje odlišná místa 

(v rámci téže země) než své trvalé bydliště, na dobu alespoň jednoho přenocování, 

avšak ne na pobyt delší než šest měsíců. Účel cesty nemá výdělečný charakter, 

 v mezinárodním CR je označována za tento pojem osoba, která cestuje do jiné země, 

než ve které má trvalé bydliště, a stráví zde minimálně jedno přenocování. Pobyt 

nesmí přesáhnout délku jednoho roku. Účel cesty je jiný, než vykonávat výdělečné 

činnosti. 

Výletník (excursionist) 

 V domácím CR se jedná o osobu trvale usídlenou v zemi, cestující do místa odlišného 

od jejího trvalého bydliště a běžného životního prostředí, ve kterém žije, na dobu 

kratší 24 hodin. Výletník v navštívené zemi nepřenocuje a nevede účel své cesty  

za výdělečnou činností, 
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 v mezinárodním CR je výletník osoba cestující do jiné země, než ve které má trvalé 

bydliště, na dobu kratší 24 hodin, aniž by v daném místě přenocovala a provozovala 

výdělečné činnosti. (Indrová, 2007) 

3.1.6 Služby cestovního ruchu 

Struktura služeb, díky kterým jsou uspokojeny potřeby účastníků cestovního ruchu,  

je různorodá. Dělíme ji na dvě skupiny. Význam služeb v cestovním ruchu stále roste, neboť 

kromě každodenních existenčních potřeb chce účastník uspokojit i další potřeby nezbytně 

nutné. 

 Primární uspokojení účastníků CR  - jedná se o cílené potřeby (např. potřeba 

sportovního vyžití, poznávání kulturních a historických pozoruhodností, rozptýlení, 

zábavy, odpočinku, společenské komunikace), 

 sekundární uspokojení účastníků CR – podmiňuje efektivní uspokojování cílových 

potřeb (např. hygienu, potřebu výživy, potřebu dopravit se do cílových prostor, 

přenocování, obstarávání služeb). (Orieška, 1996) 

3.1.7 Atraktivita cestovního ruchu 

Atraktivitu cestovního ruchu lze považovat za určitou zajímavou součást přírody, 

přírodních podmínek (léčivé prameny, jeskyně, vodopády, atoly), sportovních, kulturních 

nebo společenských událostí, které přitahují účastníky cestovního ruchu. Často vytváří celek 

kulturní krajiny. (Pásková, Zelenka, 2002)  

3.1.8 Definice regionu 

Pásková a Zelenka (2002, s. 245) definují region jako „územní celek vyznačující  

se společnou úrovní výskytu určitého/určitých znaků (z hlediska zastoupení, rozmístění  

a reprezentativních jevů), nebo společným procesem (procesy, resp. vazbami). Jedná  

se o znaky a jevy fyzicko-geografických nebo sociálně-geografických systémů, tedy např. 

přírodní, kulturně-historické, socio-ekonomické charakteristiky a klíčové regionální procesy  

a vazby.“ Regiony dělíme na dvě skupiny: 

 homogenní - jedná se o území relativně homogenní z hlediska předpokladů pro 

realizaci CR (typů atraktivit, dostupností a úrovní infrastruktury). Příkladem 

homogenního regionu je CHKO, 
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 heterogenní – je takové území, kde se nachází atraktivity CR a jsou zde např. mnoha 

kilometrové vzdálené infrastrukturální zázemí. Za heterogenní region je považována 

světoznámá atraktivita Machu Picchu.  

 

3.1.9 Destinace cestovního ruchu 

Destinace je definována podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) jako 

atraktivní místo, které si zvolil účastník cestovního ruchu pro svou návštěvu, a funguje zde 

spojitost se zařízeními a službami cestovního ruchu. Nachází se zde všechna nezbytná 

zařízení pro bydlení, stravování a zábavu. (Ryglová et al, 2011) 

3.1.10 Turistické regiony 

V roce 1999 CZECH TOURISM rozdělil ČR, před vznikem samosprávných krajů, pro 

potřeby propagace a regionální koordinace turistické nabídky území na turistické regiony. 

(Ryglová et al, 2011) Těchto turistických regionů je celkem v ČR 17. Rozdělení nekopíruje 

institucionální hranice, ale zaměřuje se především na příbuznou turistickou nabídku. Turisté 

se tak mohou lépe orientovat a vybírat ty nejzajímavější z nich. Mezi ně patří také region 

Východní a Jižní Morava, do kterého se Slovácko řadí.  

(Internetový zdroj č. 1) 

 

Obr. 3.1 Turistické regiony České republiky;  

Zdroj: Internetový zdroj č. 2 
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3.2 Region Slovácko 

Region Slovácko může konkurovat jakémukoli jinému regionu v počtu památek, 

kulturních akcí a také díky nádherné přírodě, která celoročně láká turisty ze všech koutů 

světa. O bohatství architektonických památek a lidové architektury regionu se mohlo 

přesvědčit již mnoho návštěvníků tohoto regionu, který se rozprostírá podél dolního toku 

Moravy od Napajedelské brány až po soutok s řekou Dyjí. Zde se stýkají hranice tří států: 

České republiky, Slovenské republiky a Rakouska. (Vencálek et al., 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Mapa regionu Slovácko; Zdroj: Internetový zdroj č. 3 

 

Folklórní cestovní ruch 

Pásková a Zelenka (2002, s. 89) definují folklór jako „ souhrnné označení té části lidové 

kultury, jejímiž projevy jsou slovesnost, hudba, divadlo a tanec. Folklór často vzniká nebo  

se dotváří spojením několika kulturních vlivů.“ 

 

3.3 Tradiční řemesla provozovaná na Slovácku 

3.3.1 Definice 

Scheufler (1968, s. 57) definuje lidovou výrobu jako „souhrn rukodělných výrob, 

proměnlivých časově, místně, etnicky a ekonomicky, jež lidové kultuře vtiskují osobité rysy 

z hlediska výrobního, výtvarného a společenského a jsou pro ni v daném období a oblasti 

typické.“  
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Stále trvající snaha obyvatel o poznání společenských a kulturních dějin míst a regionů 

svědčí o jejich významu v globalizujícím se světě. Etnologové i sociologové zastávají názoru, 

že žádný kraj nevydrží dlouho odolávat vznikající konzumní společnosti, ovlivňované 

mediálním světem a nízkou úrovní etických norem. (Jančář, 2011) 

 

3.3.2 Vznik 

Díky archeologickým a etnologickým výzkumům je prokázáno, že k základním 

výrobním technologiím lidstva patří činnosti, jako jsou splétání slámy a proutí, opracovávání 

dřeva, hotovení hliněných nádob nebo také tkaní látek. V současné době se používají metody 

výroby a výzdoby, jako tomu bylo před staletími. Avšak nelze jednotlivé metody pokládat  

za vlastnictví určitého regionu nebo etnika, jelikož docházelo k rozsáhlým výměnám zboží, 

výrobních poznatků a zkušeností mezi nejrůznějšími evropskými zeměmi. Dalo by se tudíž 

říci, že je někdy nemožné určit původní místo vzniku. Nemálo kulturních statků se tak 

rozšířilo, že dnešní výzkum nalezne až podivuhodně stejné nástroje, nářadí, ale mnohokrát  

i způsoby hospodaření, v nejrůznějších koutech světa. (Jančář, 2000) 

V 19. století byl v obcích značný populační přírůstek, který nutil drobné rolníky, 

chalupníky a příslušníky jejich rodin vyhledávat práci mimo obec. Nejčastěji však  

ve vznikajících cukrovarech, pivovarech, železnicích, cihelnách a hnědouhelných dolech. 

Zdrojem obživy byla i výroba předmětů z přírodních materiálů nebo surovin, získaných 

zemědělským hospodařením. (Jančář, 2011) 

Proměny Slovácka 

Podle Jančáře (2011, s. 7) „k zásadním proměnám tradiční kultury, již jsme si zvykli 

nazývat lidová, dochází už od počátku novověku. Osvícenství v druhé polovině 18. století,  

a romantismus v první polovině 19. století, spojené s rozpadem feudálních vazeb a s počátky 

industrializace, ovlivnily v Evropě proces vytváření novodobých národů. Od konce 18. století 

k tomu přispívalo školní vzdělávání a postupně i osvětové působení nejrůznějších 

společenských, hospodářských a politických organizací. Prvními organizátory byla vesnická 

inteligence – především kněží a učitelé. Na pozadí tohoto vývoje probíhaly i proměny regionu 

Slovácko.“  
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3.3.3 Dělení vývoje 

„Abychom postihli kulturně historickou i sociální dynamiku vývoje rukodělné práce, 

dělíme ji dnes do čtyř základních okruhů, naznačujících ekonomické i společenské souvislosti 

jejího vývoje.“ (Jančář, 2000, s. 61) 

 Práce pro vlastní potřebu – výroba výrobků pro základní životní potřeby a provoz 

hospodářství. Na základě dovedností, které jsou předávány z generace na generaci, 

jsou činnosti uskutečňovány členy rodiny s cílem také rozvíjet soulad s přírodou, 

 podomácká výroba – zde se již část výrobků po uspokojení vlastních potřeb rodiny 

prodává širšímu okruhu spotřebitelů. Zisk z prodeje výrobků byl nezanedbatelným 

pomocníkem obživy výrobce, 

 řemeslná výroba – představuje hlavní zdroj obživy výrobce, tudíž jsou výrobky 

nabízeny širokému okruhu spotřebitelů a je zde nutné získat odbornou erudici  

a organizační zařazení, 

 lidová umělecká výroba a umělecké řemeslo – jedná se o novodobé formy 

rukodělné výroby, které jsou ovlivňovány organizátory této výroby. Používají se zde 

výhradně tradiční materiály a technologie pro zachování výtvarné hodnoty výrobku. 

Jančář (2000) zmiňuje, že se obchod, jakožto prostředník mezi výrobcem a spotřebitelem, 

od druhé poloviny 19. století stal významným činitelem ovlivňující tvarosloví všech výrob. 

Díky tkalcům a přadlákům poskytujících manufakturám polotovary, se uskutečnil přechod  

na tovární výrobu textilu. Důkazem mohou být například výrobky pro zhotovení krojů. 

Vlněné sukno z Valašských Klobouk, plátno a krajky z Brna nebo harasovina z Aše. 

3.3.4 Zavedení cechů 

Cechy představovaly formu sdružení řemeslníků ze stejných oborů, díky kterým jim 

za poplatek byla propůjčována práva k provozování živnosti a ochrana před nekalou 

konkurencí cizích řemeslníků. Cechy byly zavedeny od 14. století až do druhé poloviny  

19. století a představovaly jednu z nejdůležitějších složek ekonomické prosperity města. 

Městským úřadům byla podřízena všechna cechovní řemesla a živnosti. Míra pravomoci 

závisela na vůli samotného panovníka nebo právě na zmíněných městských úřadech. 

Od 15. století až do druhé poloviny 17. století docházelo k největšímu rozkvětu cechů.  

Po třicetileté válce docházelo k revitalizaci města a začaly největší státní zásahy  
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do cechovního systému. Nové ekonomické teorie označily cechy za brzdu dalšího 

hospodářského vývoje, proto se začalo uvažovat o jejich zrušení.  

Legislativní akty císaře Karla VI. přinesly ve 30. letech 18. století zásadní kroky 

upravující dosavadní cechovní systém. Tyto kroky sjednotily požadavek státní reglementace 

cechů současně s jejich zachováním a navíc i upevněním. Definitivně byly cechovní 

organizace zrušeny až v roce 1859, kdy byl vydán nový živnostenský řád. Podle oborů se stali 

řemeslníci a obchodníci členy nově zřizovaných živnostenských společenstev. 

(Internetový zdroj č. 4) 

3.3.5 Tradice rukodělných výrob 

„Lid musel být soběstačný nejen v zemědělské výrobě, ale musel si vyrobit podle 

možností sám i potřebné pracovní nástroje, přístřeší, oblečení, zařízení a vše, co potřeboval  

ke své existenci.“ (Scheufler, 1968, s. 55) 

Jak zmiňuje Scheufler (1968) 16. století se stalo významným technickým průlomem 

pro kolovrat, rámovou pilu, rychlotočivý kruh a také nové ornamentální prvky, které později 

ovlivnily vývoj lidové ornamentiky a výběr motivů. 

Podomáckou výrobu omezoval rychle se rozvíjející průmysl, vyrábějící levné zboží. 

Kladnou stránkou zde byla změna živnostenského zákona z roku 1859, kdy se zrušila přísná 

cechovní regule a i podomáčtí výrobci mohli vyrábět a prodávat různé zboží. Avšak  

se omezila výroba hlavně na materiály, jako bylo dřevo, proutí, sláma nebo orobinec.  

Pod dohledem živnostenských inspektorů byly pořádány různé kurzy, jako například 

kurz pletení z orobince v Blatnici a v Brumovicích, nebo kurzy vyšívání. Díky výrobě 

podomáckých předmětů pro vesnické domácnosti, byla zmírněna chudobná živobytí.   

(Jančář, 2011) 

Jak zmiňuje Scheufler (1968) kolem deseti řemesel bylo většinou potřeba v menších 

městečkách a méně významných městech pro udržení hospodářské základny společnosti, 

která zásobovala i vesnickou pospolitost, jako byli řezníci, kováři, pekaři, krejčí, ševci, 

koželuzi. Zastoupení na vesnicích představovali jen kováři a mlynáři. Domácí výrobci  

se specializovali především na zpracování rostlinných a živočišných materiálů. 

V oblasti Bílých Karpat se na vesnicích objevovali především výrobci dřevěných 

lopat, hrábí nebo zakuřovaných hraček. Na konci 19. století bylo poněkud specifickým 

řemeslem na Slovácku hrnčířství. Především na Uherskohradišťsku byly vyráběny 
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zakuřované „látky“ na mléko, „kubaně“ na vodu, velké hrnce na povidla, ale i glazované 

hrnce, džbány a pekáče různých tvarů. Zmíněné výrobky se objevovaly na trzích ještě v době 

první republiky, i když byly vytlačovány průmyslově vyráběnými smaltovanými výrobky.  

(Jančář, 2011)  

3.3.6 Znaky rukodělných výrob 

Lidová výroba je velmi různorodá a rozmanitá. Co je typické v určitém období pro 

jedno etnikum nebo oblast, nemusí být typické i pro etnikum či oblast sousední. Jak uvádí 

Scheufler (1968, s. 56) důkazem je „džbánkařství, které zazářilo v některých oblastech 

Moravy v 18. a počátkem 19. století jako meteor, bylo v sousedních Čechách téměř 

neznámé.“ Zajímavostí je, že některé výrobky vyplňují celá tisíciletí, a jiné občas vyniknou  

a pak náhle zmizí, třeba i díky nevýznamným hospodářským či kulturním změnám (lidové 

obrázky malované na sklo). Poměrně velký technický rozvoj byl zaznamenán u hrnčířství  

a kovářství. Výrobci téhož řemesla vedle sebe pracují v těsné blízkosti s různým stupněm 

technické úrovně. Důležitým znakem je sounáležitost výrobce s funkcí výrobku, materiálem  

a jeho přirozenými vlastnostmi. Každý výrobce mohl dát svému výrobku svůj charakteristický 

tvar a dekor. Někdy se inspirovali slohovými změnami nebo dobovými módními proudy, 

pokud to ale sami uznali za účelné a vhodné. Rozhodujícím kritériem zde byla návaznost 

materiálu na funkci. To je i důvod, proč v lidové výrobě málokdy nacházíme uplatnění pro 

slohové prvky v dané časové posloupnosti jako u uměleckých řemesel a užitého umění. 

Charakteristickým znakem lidové výroby je variabilita časová, oblastní, technická  

a nerovnoměrný vývoj. (Scheufler, 1968) 

3.3.7 Druhy tradičních výrobků 

Keramika 

Patří k nejstarším dochovaným hmotným památkám o vývoji lidských civilizací. Dalo  

by se říci, že místní novodobá tradice hrnčířství začíná u nás příchodem Slovanů na naše 

území, kteří vytvářeli hliněné nádoby z hrubé šedohnědé hlíny. Tyto výrobky vypalovali  

na polních ohništích a archeologové je nazvali keramika pražského typu. Velkomoravskou 

keramiku vyráběli na hrnčířském kruhu a byla již technologicky i tvaroslovně poměrně 

bohatá. Z hrnčířství se postupně stala speciální výroba spotřebního zboží, která byla  

od 15. století organizována cechovně.  

 Od konce 16. století docházelo k výrazným změnám moravského hrnčířství, díky 

importu fajánsového zboží vyráběného novokřtěnskými rolníky z Tyrol a Itálie.  



16 

 

Fajánsová keramika má typickou cíničitoolovnatou glazuru, na kterou se maluje barvami 

vysokého ohně, především žlutou, zelenou, modrou a fialovou. 

 Dále 17. století pozitivně ovlivnilo keramickou výrobu, díky rozšíření rychlotočivého 

nožního kruhu a objevily se ležaté pece, které umožňovaly lepší výpal výrobků zdobených 

barevnými hlinkami v kombinaci s průhlednými glazurami. Keramika se stala 

neodmyslitelnou součástí života na vesnicích i ve městech. V 19. století soutěžila s rychle  

se rozšiřující výrobou železného a smaltovaného zboží a porcelánu. Jak objasňuje zvrat Jančář 

(2000, s. 68) „věky prověřené znalosti a dovednosti hrnčířů začaly upadat do zapomnění.“  

  V poslední čtvrtině 19. století se objevily snahy o zachování a obnovu hrnčířského 

řemesla. Úsilí směřovalo také na navázání tradice výroby fajánsí. Zásadní kvalitativní obrat 

byl připsán založení Ústředí lidové umělecké výroby. 

Pro specializovanou výrobu keramiky se hlavním výrobním materiálem stala hlína, 

která také byla používána pro stavební účely. 

Slámové, proutěné a orobincové výrobky  

Z proutí se hotovily nejrůznější výrobky: koše, vozové košíky, lísky do sušíren ovoce, 

ošatky, úly, dožínkové věnce a vinařské víchy. Dalším materiálem využívaným k výrobě 

například tašek a rohožek se používal orobinec. Jedná se o víceletou bažinatou rostlinu, která 

tvoří rozsáhlé porosty v mělkých vodách rybníků. Ze slámy především ošatky na chleba. 

Nejlépe zpracovatelná byla žitná sláma, která se musela ručně sekat a mlátit. Základní 

technologií bylo pletení ze svazku slámy a používání oplétacího materiálu, především lýka 

nebo vrbového proutí. Košíkářství se stalo v 19. století oborem specializované řemeslné 

výroby.  

Textilní výrobky 

Již odedávna patřilo zpracování textilních vláken k základním znalostem lidí  

na vesnici. Na Moravě představovalo do poloviny 19. století velký rozsah podomácké práce, 

která zahrnovala pěstování a předení lnu a konopí, až po tkaní pláten. V podhůří Jeseníků  

a na Českomoravské vysočině se zpracovávalo největší množství lnu, naopak na Slovácku  

a v rovinných oblastech Hané se setkáváme spíše s konopím. 

Dřevěné výrobky 

Dřevo se stalo základním materiálem pro hotovení nářadí a inventářů do zemědělských 

usedlostí.  Pro Čechy jsou typické malované skříně, pro Moravu malované truhly. 
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Modrotisk 

Představuje rezervážní techniku tisku, která se v 17. století díky dovozu indiga rozvíjí 

na vesnicích především v oblastech Čech a Moravy. V 19. století se tato metoda tisku  

na plátno projevuje výrazně zejména v lidovém odívání. Je používána metoda, při níž jsou 

potiskována plátna zvláštní hmotou zvanou pap, která zabraňovala přístupu barvy. Na tisk 

ornamentů se používaly formy zakoupené u specializovaných výrobců v Novém Jičíně, 

v Moravské Třebové a ve Dvoře Králové. Potištěné plátno bylo nejčastěji modrobílé. Tiskaři 

byli vynalézaví, a přidávali chemikálie do papu a do vypíracího roztoku, čímž získali 

ornamenty v barvě žluté nebo zelené. Právě tyto barvy můžeme znát z ženských krojů 

nošených na Horňácku.  

3.3.8 Zakládání místních a regionálních kulturních ústavů 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, založené roku 1914, se stalo jedním 

z nejvýznamnějších v oblasti Slovácka. Za období první republiky měla místní a regionální 

muzea spolkovou správu a nevyvíjela výraznější činnost. Výjimkou bylo Slovácké muzeum, 

které na sebe upozorňovalo návrhem uspořádat známou Výstavu Slovácka v roce 1937 

v Uherském Hradišti. Projevila se zde snaha ukázat možnosti, které jsou skryty v lidové 

kultuře pro uplatnění v životním prostředí moderní společnosti. Po skončení Výstavy 

Slovácka zde byla snaha o vytvoření ústavu, který by se studiu Slovácka věnoval. Tomuto 

přání napomohl vznik samostatného Slovenského státu roku 1938, protože mezi českými 

odbornými pracovníky, kteří museli opustit Slovensko, se nacházel také velmi významný 

etnograf Antonín Václavík (1891-1959). Na žádost Městské rady a kuratoria Slováckého 

muzea na ministerstvu kultury, byl přidělen pan docent Václavík Slováckému muzeu. To byl 

okamžik, kdy Slovácké muzeum získalo prvního vědeckého pracovníka, díky němuž byla 

zahájena odborná inventarizace sbírek, sběr předmětů pro národopisné oddělení a sběr 

dokumentace kraslic, jako základní materiál pro jeho nejrozsáhlejší dílo Výroční obyčeje  

a lidové umění, vydané v roce 1959. Tento významný etnograf pan Antonín Václavík se stal 

také řídící osobou národopisného semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně v roce 1946, což zapříčinilo zásadní změnu v národopisném studiu na Moravě. Své 

žáky se snažil vést v duchu výroku Leonarda da Vinciho:  

„Ti, kdož se zabývají praxí bez vědění, jsou jak námořníci stoupající na loď bez 

kormidla a bez kompasu, kteří nikdy nevědí s jistotou, kam plují“ 
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Své přednášky bral ze dvou pohledů. Hledáním kořenů různých obyčejů a rituálů  

a odhalováním jejich původu. Na druhou stranu sledoval jejich proměny v průmyslově 

vyspělé společnosti. 

V roce 1956 vznikl Národní ústav lidové kultury ve Strážnici na Slovácku. Tato 

odborná instituce je zaměřena na organizaci a studium novodobého využívání lidových tradic 

označovaných jako folklorismus. (Jančář, 2011) 

 

3.4 Příběh certifikovaného výrobce Tradičního výrobku Slovácko 

Právě díky dědění řemesla z generace na generaci, nezanikla metoda batikování kraslic, 

kterou provozuje p. Marie Vlčková z Ostrožské Nové Vsi, držitelka Ceny Vladimíra Boučka. 

Tuto cenu uděluje město Uherské Hradiště za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. 

Právě v rodném městě paní Marie Vlčkové se již mnoho generací, převážně žen, věnovalo 

zdobením kraslic. Sama provozuje tuto činnost již 8 let. Navázala na rodinnou tradici po své 

mamince, která v batikování kraslic měla třicetiletou praxi. Nyní předává své znalosti  

a zkušenosti nejen své dceři a vnučkám, ale také účastnicím kurzu pořádaného Slováckým 

muzeem. 

Při batikování kraslic paní Vlčková používá dvě techniky zdobení. První je batikování 

neboli zdobení rezervážní technikou. Autorka zastává názor, že ty nejkrásnější kraslice  

se vždy malovaly v Ostrožské Nové Vsi. Inspirací je rostlinná říše, především ty nejkrásnější 

květiny a lístky napomohly vytvořit ty nejzajímavější motivy. 

„Při technice batikování se ornament maluje voskem na bílé vajíčko – tzv. bednění  

a postupně se namáčí do jednotlivých barevných tónů při důsledném zachování posloupnosti 

barev – od oranžové, červené k černé. Závěrečná fáze spočívá v otopování, tedy stírání vosku 

z povrchu vajíčka, které je možné pouze opatrným nahříváním zabedněné kraslice nad 

plamenem kahanu. Vajíčko se bední, aby štěstí neuteklo, říkávaly staré novoveské 

malérečky.“ 

„Druhým typem kraslic, kterým se Marie Vlčková zabývá, jsou kraslice batikované  

a kombinované s leptem. Představují ho „zelové“ kraslice, zdobené drobnokresebným 

ornamentem v podobě sítě kosočtverců v barvě žluté, oranžové a červené. Na rozdíl  

od batikovaných kraslic se na závěr práce namáčejí do šťávy z kysaného zelí, která nejtmavší, 

voskem nepokryté plochy vyleptá doběla. „Kostelové“ kraslice jsou inspirované 
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architektonickými detaily a symbolikou, které lze spatřit v kostelích.“ Tak popisuje metody 

výroby paní Marie Vlčková. 

(Internetový zdroj č. 5) 

 

 

Obr. 3.3 Batikované kraslice; Zdroj: Internetový zdroj č. 6 
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4 PŘEHLÍDKA SLOVÁCKO V TRADICI 

Když se řekne Slovácko, většina lidí si představí folklór, malebnou krajinu Chřibů, 

Bílých Karpat, Pálavy, výborné víno a tradiční pochutiny. Nejen to tvoří kouzlo Slovácka, ale 

také tradiční řemesla a výrobky, které jsou vyráběny z přírodních surovin po staletí,  

na kterých je vidět nápaditost a zručnost obyčejných lidí. 

4.1  O projektu k Přehlídce Slovácko v tradici 

Region Slovácko se zasloužil v roce 2008 o vznik projektu s názvem „Tradiční výrobek 

Slovácka“. Hlavní náplní projektu je prezentace regionu díky využití jeho specifik a podpoře 

tradičních výrobků a výrobců. 

V rámci projektu byla zavedena značka „Tradiční výrobek Slovácka“, který zaručuje 

vazbu na vymezené území, šetrnost k přírodě, tradici výroby, ale především se můžeme 

spolehnout na výbornou kvalitu výrobků. Odborná komise posuzuje každého výrobce podle 

přísných kritérií a na základě splnění podmínek udělí právo využívat značku „Tradiční 

výrobek Slovácka“, která je udělována na dva roky a je nepřenosná a neprodejná. 

4.1.1 Kdo uděluje známku 

Ochrannou známku Tradiční výrobek Slovácka uděluje Region Slovácko v Uherském 

Hradišti – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci se Slováckým muzeem 

v Uherském Hradišti a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici výrobkům a výrobcům, 

kteří mají na Slovácku tradici. Výrobky jsou vyráběny podle původních technologií  

a také způsobem šetrným k přírodě. Výrobcům se naskytují nové možnosti společné 

prezentace, propagace, podpory prodeje a další společné činnosti. 

Cíl udělování značky Tradiční výrobek Slovácka 

 Zvýšení zájmu o podporu tradičních výrobků a lidových tradic, 

 snadná identifikace výrobků označených známkou a jejich vazba s regionem, 

 díky zájmu veřejnosti pomáhá tradičním výrobcům v prodeji výrobků, 

 pod značkou se na trh dostávají pouze tradiční výrobky, 

 prohlubování destinační identity. 

 (Internetový zdroj č. 7) 
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4.1.2 Nositelé značky 

V současné době v roce 2012 je celkem 32 výrobců. Jejich řady se budou nadále 

rozšiřovat díky novému výběrovému řízení vyhlášeného Regionem Slovácko – sdružením pro 

rozvoj cestovního ruchu. Výrobci mohou zasílat žádosti od 23. 4. do 23. 5. 2012. 

4.1.3 Jak se stát certifikovaným výrobcem 

Výrobcem se může stát kdokoli, kdo bude splňovat Zásady pro udílení a užívání 

ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka viz Příloha 1. Žádost a výrobek posoudí 

příslušná komise složená z etnografů Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Národního 

ústavu lidové kultury ve Strážnici a jednoho člena Regionu Slovácko.  

(Internetový zdroj č. 8) 

4.1.4 Jak se stát prodejcem 

Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu stále hledá nové prodejce. 

Může se jím stát kdokoli, kdo splňuje Zásady pro udílení a užívání statusu ochranné známky 

Tradiční výrobek Slovácka viz Příloha 2. Pokud zájemci splňují podmínky, zašlou vyplněnou 

Žádost o status prodejního místa ochranné známky. 

(Internetový zdroj č. 9) 

4.2 Možnosti zakoupení Tradičních výrobků Slovácka 

Vkus a preference stále motivují spotřebitele zajímat se o tradiční výrobky, čímž  

je vytvořena kupní síla a ta motivuje výrobce k další práci a propagaci svého řemesla.  

4.2.1 Nákup prostřednictvím e-shopu 

I výrobky se značkou „Tradiční výrobek Slovácka“ se dají v dnešní době zakoupit 

v internetovém obchodě na webových stránkách www.tradicnivyrobek.cz. Zboží je zasláno 

v rámci České republiky na dobírku, nebo obchodním balíkem.  

Zboží zákazník platí buď při převzetí, nebo platí předem na účet. Cena výrobku bude 

navýšena o poštovné a balné. Tato cena se liší podle druhu, velikosti a hlavně hmotnosti 

jednotlivých výrobků. 

http://www.tradicnivyrobek.cz/
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4.2.2 Nákup v kamenném obchodě 

V každém informačním centru v regionu se nám nabízí možnost zakoupení výrobků 

opatřených značkou „Tradiční výrobek Slovácka“. Dále je tato možnost v některých turisty 

navštěvovaných objektech, na recepcích vybraných ubytovacích zařízení. 

Produkty jsou také prezentovány na trzích a jarmarcích, kde je tato možnost 

samozřejmě také. Výrobky poznáme podle specifické nálepky nebo štítku viz Příloha 3. 

Všechna místa, kde tato možnost zakoupení je, jsou viditelně označena značkou s textem 

„Zde si můžete zakoupit výrobky označené logem Tradiční výrobek Slovácka“. Označené 

výrobky jsou určeny nakupujícím přímo v regionech – turistům, kterým umožňuje objevovat 

tyto krásy regionu a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, podpořit tak 

místní výrobce a zároveň si přivézt z výletu či dovolené nejen hezké dojmy, ale také kvalitní  

a originální výrobek ze Slovácka. 

(Internetový zdroj č. 10) 

4.3 Financování Přehlídky Slovácko v tradici 

Ochranu nad akcí převzal zřizovatel, tudíž město Uherské Hradiště, jehož starostou  

je pan Květoslav Tichavský, který je také předsedou sdružení Regionu Slovácko. Slovácké 

muzeum v Uherském Hradišti je hlavním partnerem. Dalšími partnery projektu jsou Národní 

ústav lidové kultury ve Strážnici a OS Kunovjan. Podporovatelé projektu jsou Nadace děti-

kultura-sport a město Uherské Hradiště. Mediální podporu zajišťuje Dobrý den s kurýrem. 

Největší položkou přispívá Nadace děti-kultura-sport, částka činí 100.000,- Kč, dále 

město Uherské Hradiště v podobě 20.000,- Kč na základě každoročně předložené žádosti  

do Fondu kultury a Fondu cestovního ruchu. Mezi další příjmy patří výtěžek za vstupné  

a za prodej tradičních pokrmů ze Slovácké kuchyně. Nutno ale podotknout, že Přehlídka 

Slovácko v tradici není komerční akcí, ale jedná se především o podporu tradic a regionální 

kuchyně na Slovácku. 

Přehled financování se zaznamenává v průběhu celého roku. Nejedná se jen přímo  

o období, kdy Přehlídka Slovácko v tradici probíhá.  

Každý výrobce má v projektu také marketingovou podporu, která představuje jedny 

z hlavních výdajů a zahrnuje: letáčky, vizitky, samolepky na výrobky, katalogy a informační 

cedule o Přehlídce Slovácko v tradici. Většina výrobců nemá na takové marketingové nástroje 
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finanční prostředky a nejsou schopni je efektivně využívat na trhu, proto Region Slovácko 

všem výrobcům pomáhá v této problematice jít kupředu. 

 

Nákladové položky: 

 plakáty včetně jejich výlepu, 

 reklamní plachta pod podiem na Masarykově náměstí, 

 reklama Kam po Česku, 

 spot TV Slovácko, 

 pozvánky poštou VIP, 

 pozvánky – pásky do družin, MŠ, ZŠ, senior pozvánky A3V. 

Nenákladové položky: 

 reklamní upoutávka v kině, 

 reklama v tisku – Dobrý den s Kurýrem – 3x, Slovácký deník 2x, 

 reklama ve Zpravodaji, 

 český rozhlas Brno Apetit s Věrou Hotařovou, 

 e – pozvánky. 

 

Příjmy Výdaje 

100.000 Kč Nadace děti kultura a sport 80.000 Kč Tisk   

  20.000 Kč  Fond kultury a CR UH 29.000 Kč Pronájem Reduty 

  13.000 Kč Tržby za vstupné   26.000 Kč Vizitky, plakáty 

  14.000 Kč Tržby za prodej jídel 12.000 Kč Nákup jídel 

             

147.000 Kč Příjmy celkem   147.000 Kč Výdaje celkem 

 

Tab. 4.1 Zjednodušený přehled příjmů a výdajů II. Přehlídky Slovácko v tradici 
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Mezi další možnosti financování můžeme zařadit operační program OP Přeshraniční 

spolupráce SR – ČR, program spolupráce měst a obcí TOWN TWINNING, dotace  

od Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit, dále granty 

z Mezinárodního visegrádského fondu, z Fondu kultury Zlínského kraje, Fondu kultury  

a cestovního ruchu Uherské Hradiště. Dále by potencionální zdroj financování mohl být 

z rozpočtu města Kyjova a Hodonína.  

4.3.1 OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 

Jedná se o operační program Přeshraniční spolupráce České republiky a Slovenska. 

Není určen pro celé území těchto dvou států, ale v České republice jde především  

o Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ze Slovenské strany jde o kraj Trenčínský, 

Trnavský a Žilinský. 

O podporu může žádat veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární 

komory apod. Jelikož je Region Slovácko zájmovým sdružením právnických osob  

a neziskovou organizací, tudíž splňuje kritéria žadatele.  

Řídícím orgánem je Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR, v České 

republice zodpovídá za chod Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko patří mezi regionální operační 

programy. Z fondů Evropské unie je pro tento program vyčleněno 92,74 mil. €, dále je tato 

částka zvýšena o 16,37 mil. € z českých a slovenských národních veřejných zdrojů.  

Pro Českou republiku je z fondů EU vyčleněno 0,21 % ze všech prostředků, tato částka činí 

56,55 mil. €. 

Při realizaci projektu je velmi důležité, aby dopad projektu měl přínos pro obě strany 

hranice. Projekty musí také mít své příjemce jak z České republiky, tak ze Slovenska, kteří 

spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společné využívání pracovníků, společná 

příprava, společné provádění a společné financování.  

Projekty OP ČR – Slovensko jsou rozděleny na 3 prioritní osy, dle specifik projektu. 

Tyto projekty posuzuje Evropská komise. Přehlídka Slovácko v tradici by byla zahrnuta  

do prioritní osy 1.  

(Internetový zdroj č. 11) 
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Hlavní cílové skupiny pro podporu sociokulturního a hospodářského rozvoje 

přeshraničního regionu a spolupráce: 

 veřejná správa, 

 vzdělávací instituce, 

 subjekty neziskového charakteru, 

 odborné komory. 

Oblast podpory 1.1 – Kulturní rozvoj a zachování tradic 

Všechny projekty, které jsou podporovány programem Přeshraniční spolupráce, mají  

za cíl podpořit rozvoj aktivit mající inovativní charakter, reagovat na nové trendy a směry, 

přispívat k přibližování tradic mladé generaci a výrazně zvýšit kvalitu společných kulturních 

akcí. Každá oblast je tvořena určitými aktivitami, které jsou následující: 

 podpora nových a inovovaných společenských a kulturních akcí, podpora obnovení 

přerušených regionálních společenských a kulturních akcí (akce podporující tradice  

a zvyky regionu, vytváření nových společných kulturních a společenských akcí 

vycházejících z nových podmínek krajin v EU, aktivity zakládající nové tradice 

apod.), 

 podpora vytváření společných integrovaných kulturních a společenských produktů 

(vzdělávání a informování o možnostech rozvoje turismu využitím společných 

kulturních aktivit a historických souvislostí, podpora inovovaných a přerušených 

aktivit a iniciativ v oblasti kulturních a turistických aktivit atd.), 

 podpora vytváření přeshraničních sítí orientovaných na spolupráci v oblasti kultury 

(společné propagační materiály a podpora činnosti společných informačních kanceláří 

atd.), 

 nepřímá podpora aktivit v sektoru malého a středního podnikání zabezpečující 

společný rozvoj a prezentaci povolání, řemesel a výroby, organizování školních, 

tréninkových a vzdělávacích aktivit na podporu tradičních řemesel, podpora výstav  

a propagace lokální a regionální kultury, historie apod.), 

 podpora spolupráce mezi asociacemi reprezentující zájmy rozvoje tradičních řemesel, 
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 podpora aktivit podporujících soudržnost regionu a jeho obyvatelstva a podpora 

inovativních kulturních tradic regionu (folklórní festivaly, společenské a kulturní akce, 

zájmové a volnočasové aktivity, aktivity poukazující na společné historické souvislosti 

atd.). 

 

Oblast podpory 1. 6 – Fond mikroprojektů 

Do oblasti mikroprojektů jsou zahrnuty tyto podporované činnosti: 

 kulturní výměny - Kulturní a společenské výměny mezi místními skupinami na obou 

stranách přeshraničního regionu. Kulturní a společenské akce nově vzniknuté, 

inovované nebo také ty, které existovaly, ale momentálně jsou přerušeny (včetně 

mediálních prostředků a sportovních aktivit). Jedná se o střetnutí a výměny mezi 

mládeží, dále se jedná o umělecké a sportovní činnosti, folklorní slavnosti a podobné 

akce s důrazem na rozvoj tradic, dlouhodobé spolupráce a zaměstnanosti, 

podporovaných hlavně ve fázi jejich vzniku. Předmětem podpory bude hlavně 

organizační stránka akcí, 

 místní demokracie - Akce, které pomáhají při vytváření a prohlubování zručností 

organizačních sktruktur v rámci místní a regionální veřejné správy a ostatních složek 

demokratické společnosti (mimovládní instituce a organizace – tzv. NGO). Je možné 

uspořádat na toto téma související školící kurzy zabezpečující výměnné návštěvy, 

přípravu projektů a procedurální záležitosti, přeshraniční sociální integraci, 

 lidské zdroje - Projekty vztahující se k rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání, které 

může oslovit široké spektrum účastníků a které povzbuzuje spolupráci v oblasti 

odborného výcviku, opatření zaměřené na propagaci přeshraničních pracovních 

možností, projekty sjednocující školení, vzdělávání, vývoj, zavádění technologií na 

obou stranách hranic včetně twinningových projektů mezi takovými centry, podpora 

společného povědomí ve vztahu k vznikajícím aktivitám (např. historie regionu nebo 

rozvojové otázky), obsahem projektů může být také zajištění školení, 

 uspořádávání krátkých kurzů a akcí a dále využití materiálů pro dálkové 

studium - Obsahem takových aktivit může být i zajištění jazykového vzdělávání 

včetně aplikovaných jazykových kurzů, které mohou napomoci přeshraniční 

spolupráci a rozvoji. Zrcadlové projekty se mohou týkat zpracování materiálů pro 
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dálkovou výuku apod. Taktéž může být podporována výměna znalostí a zkušeností  

ve výuce na různých stupních, 

 plánovací a rozvojové studium - Analýzy přeshraničního území, příprava směrnic 

pro společné plánování a správu území včetně přeshraničních oblastí jako 

integrovaných geografických celků, propagace víceúčelových záměrů využití krajiny. 

Taktéž mohou být podpořeny projekty, které vytvářejí předpoklady pro společné 

plánování v příhraničním regionu, pro vypracování společných výzkumných 

programů, pro vypracování společných strategií regionálního rozvoje příhraničního 

regionu s cílem společně definovat rozvojové priority. Bude možné podporovat  

i přípravu rozvojových projektů a studií uskutečnitelnosti, 

 hospodářský rozvoj - Podpora malých projektů zaměřených na zvýšení hospodářské 

základny příhraničního regionu, plánování přeshraničních průmyslových zón, 

marketingových iniciativ, trhů, výstav a propagačních akcí, propagace hospodářské 

spolupráce, rozvoj podnikání, finanční spolupráce, vytvoření přeshraničních 

společných struktur a partnerství mezi podpůrnými organizacemi jako jsou 

hospodářské komory, podnikově zaměřená vývojová (technologická) rozvojová 

centra,  

 životní prostředí - Projekty zaměřené na specifické problémy životního prostředí 

v regionu, jako např. vypracování studií, vyhodnocování problémů, ekologická školení 

a akce zaměřené na zvyšování veřejného ekologického povědomí, 

 cestovní ruch - Fond bude poskytovat zdroje pro řadu aktivit zaměřených na rozvoj 

cestovního ruchu vypracování studií, plánování, opatření zaměřená na posílení 

institucí, rozvoj kvalitního a přírodu nepoškozujícího turismu (včetně agroturistiky), 

návrh a zavedení nových turistických produktů vytvářejících trvalá pracovní místa, 

specifická školení malých a středních podnikatelů a související programy pro rozvoj 

lidských zdrojů, 

 komunikace - Rozvoj nebo vytvoření prostředků a zdrojů na zlepšení toku informací 

a spojení mezi příhraničními regiony.  

 

(Internetový zdroj č. 12) 
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4.3.2 TOWN TWINNING 

Představuje program spolupráce měst a obcí, mezi nimiž jsou vytvářeny vazby. Díky 

programu se naskytují jedinečné příležitosti k výměně myšlenek, zkušeností a názorů, 

k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání, a k překonávání historicky 

podmíněných předsudků a nedůvěry. 

Kooperace měst tvoří širokou škálu činností, které se dotýkají všech občanů a dávají tak 

prospěch nejen městům, ale i občanům. Cílem je také překonat odpor vůči cizincům a vytvořit 

prostor pro toleranci. Obcím a městům usnadňuje přístup k fondům Evropské unie, napomáhá 

zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných občanům díky výměně zkušeností a rozšiřuje 

zkušenosti pracovníků místní samosprávy. Dále vytváří prostor pro vznik obchodních  

a ekonomických vztahů. V rámci spolupráce lze použít finanční prostředky na: 

 setkávání občanů partnerských měst a městských samospráv, 

 konference se zaměřením na evropanství související s partnerstvím měst,  

 dále školení a semináře pro twinningové pracovníky. 

Cíl programu 

Za hlavní cíl Town Twinningového programu je především vznik projektů, které  

se věnují společným tématům jako např. kulturním odlišnostem, životnímu prostředí, místní 

integraci, hospodářskému vývoji. Rozvoj evropského občanství je dalším smyslem těchto 

projektů. 

Podmínky získání grantu 

Žadatelé o grant musí mít sídlo v členské zemi Evropské unie nebo v kandidátských 

zemích. Prioritními jsou projekty zahrnující inovativní prvky, malé municipality, 

znevýhodněny geografickou polohou, větší množství účastníků mládeže, či nějakým 

způsobem znevýhodněné skupiny občanů. 

Výše grantů 

Velikost finančního příspěvku nesmí překročit 60 % všech uznatelných nákladů projektu. 

Výše grantu se liší, dle tohoto rozdělení: 

 setkávání občanů – € 2 000 až € 20 000, 
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 konference, semináře a informační kampaně - € 10 000 až € 60 000. 

(Internetový zdroj č. 13) 

 

4.3.3  Mezinárodní visegrádský fond 

Mezinárodní visegrádský fond byl založen 9. června 2000. Mezi členské státy 

Visegrádské skupiny neboli čtyřky (V4), patří Česká republika, Slovensko, Maďarsko, 

Polsko. Rada velvyslanců a Konference ministrů zahraničních věcí jsou řídícím orgánem 

(MVF). Výkonným orgánem je zde ředitel, který svou funkci vykonává v Bratislavě, kde  

je sídlo Mezinárodního visegrádského fondu. Úředním jazykem je angličtina. 

Fond byl zřízen za účelem podpory rozvoje užší spolupráce mezi členskými státy  

a posílení vazeb v oblasti vědy a výzkumu, kultury, výměny mládeže, vzdělávání, turismu  

a přeshraniční spolupráce. Tyto činnosti jsou financovány z rozpočtu, který je tvořen stejně 

vysokými příspěvky všech 4 členských zemí každým rokem. V roce 2012 činí příspěvek  

€ 1 750 000,-, což tvoří celkový roční rozpočet € 7 000 000,-. 

(Internetový zdroj č. 14) 

Programy Mezinárodního visegrádského fondu 

 Malé granty (Small Grants),  

 standardní granty (Standard Grants),  

 visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant), 

 visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants). 

Přehlídka Slovácko v tradici by patřila do Malých grantů. Proto se v následujícím textu 

budu zabývat především touto problematikou.  

Malé granty ( Small Grants) 

Do podpory malých grantů patří: 

 kulturní spolupráce, 

 věda a výzkum, 

 vzdělání 
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 výměnné pobyty mládeže, 

 přeshraniční spolupráce, 

 podpora cestovního ruchu. 

(Internetový zdroj č. 15) 

Žádost o grant 

Všechny žádosti o grant musí být podány prostřednictvím „on-line aplikačního 

systému“. Žádosti jsou schvalovány čtvrtletně a to 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.  

Maximální částka přidělená jednomu projektu je 4000 EUR (přičemž finanční 

příspěvek MVF nemůže převýšit 50 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant  

se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle).  

(Internetový zdroj č. 14) 

 

4.3.4 Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních 

uměleckých aktivit 

Pro rok 2012 vyhlásilo Ministerstvo kultury výběrové dotační řízení na projekty 

v Programu Kulturních aktivit na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit. Tyto 

projekty jsou vybírány za záměrem podpory rozvoje kulturního života regionů, podpory 

občanské sounáležitosti a estetické tvořivosti. 

Charakter projektů: 

 akce celostátního rozsahu (preferovány budou akce, kterým předchází 

celorepublikový výběr, a mohou to být také otevřené akce, jako jsou festivaly  

a přehlídky, dále dílny s ucelenou koncepcí, které jsou pravidelného charakteru, 

případně trvají minimálně jeden týden), akce a přehlídky s nezastupitelným  

a prokazatelným významem pro českou kulturu s dosahem na území nejméně dvou 

krajů ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků, 

 postupové přehlídky, kterým Ministerstvo kultury přiděluje finanční podporu,  

a vybírá jako některou z následujících celostátních přehlídek a soutěží. Dotace 

na jednu přehlídku může být max. ve výši 30.000,-Kč. Rozhodující jsou kvantitativní 
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kritéria (počet choreografií/artefaktů, počet inscenací, těles, počet lektorů a účastníků, 

délka trvání). Na základě těchto aktuálně ověřených kritérií, budou postupové 

přehlídky rozděleny do tří kategorií s odstupňovanou výší dotace (do 15.000,- Kč,  

do 25.000,- Kč a do 30.000,- Kč). Dotaci lze použít především na lektory a pronájem, 

případně na dopravu, ubytování a cestovné. 

Zaměření podporovaných projektů a aktivit: 

 tradiční česká hudebnost, 

 umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich 

kreativitu a inovaci, 

 neprofesionální tvorba výtvarná, zvuková, fotografická a videotvorba, 

 všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou 

podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účast členství 

v některém z pořádaných občanských sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.,  

o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů), 

 slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů, 

 dětské estetické aktivity s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských  

a mládežnických kolektivů, 

 odbornou ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých 

odborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny  

a zpravodaje), 

 kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního programu přípravy na stárnutí podle 

usnesení vlády ČR č. 8/2008. 

Určení výběrového dotačního řízení 

Jak zmiňuje Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení je určeno pro právnické  

a fyzické osoby včetně občanských sdružení registrované do 31. 12. 2010, které zabezpečují 

konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. 

výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy  



32 

 

či samosprávy, recenzí, výstřižky z tisku či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele), 

vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. 

Podmínky výběrového dotačního řízení 

Do výběrového dotačního řízení jsou přijaty jen ty projekty, které splňují níže zmíněné 

podmínky: 

 projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některém z vyhlášených 

tematických okruhů, 

 projekt musí obsahovat reálný a vyrovnaný rozpočet (celkové neinvestiční náklady = 

předpokládané příjmy včetně vlastních zdrojů + požadovaná dotace MK), 

 u projektů zaměřených na ediční činnost uvést v rozpočtu – náklady na výrobu   

( na tisk, honoráře), rozsah (formát + počet stran), náklad (počet výtisků)  

a předpokládanou prodejní cenu, 

 projekt musí být realizován v roce 2012 na území ČR, 

 jeden žadatel může do výběrového dotačního řízení předložit nejvýše dva projekty, 

jejichž problematika je přesně ohraničena, 

 výběrové dotační řízení není určeno na podporu prvních ročníků akcí – ustanovení 

neplatí pro postupové přehlídky ve smyslu bodu II, 

 žadatel je povinen doložit případnou spoluúčast dalších partnerů, 

 z dotace nelze hradit výdaje na mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, 

pohoštění, dary, věcné ceny, reklamní předměty, investiční náklady a veškeré 

provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu, honoráře  účinkujících, 

cestovné taxi, zahraniční cesty, materiálně technické vybavení, kostýmy, kroje a jejich 

součásti, 

 tyto finanční prostředky nejsou určeny na běžnou činnost jednotlivých kolektivů,  

ani na jejich výročí, 

 z dotace nelze hradit náklady spojené s prezentací zahraničních souborů a jednotlivců 

na akcích v ČR, 
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 z dotace lze hradit pouze jízdné ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek 

hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Na náklady 

spojené se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen v případě, pokud jsou 

součástí programu MK a nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu. Dotace může 

být použita na úhradu osobních nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou 

odměnou za realizaci schváleného projektu, 

 pouze ve výjimečných případech lze podpořit účastníky akce, 

 projekt musí obsahovat požadované povinné přílohy uvedené v žádosti o státní dotaci. 

Povinné přílohy projektu 

Níže zmíněné přílohy je žadatel povinen předložit jako součást projektu spolu se žádostí. 

Vzor žádosti viz Příloha 4. 

 rozpočet projektu vyplněný v obou sloupcích, 

 zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, 

 podrobný popis projektu – popis záměru, cíl, obsah, 

 informace o předchozí činnosti (v případě, že předkladatel žádá o dotaci poprvé, uvede 

podrobnou informaci o svých kulturních projektech, viz bod 3.3. Žádosti), 

 kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov občanského sdružení 

registrovaných u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení 

společnosti, živnostenský list, zřizovací listina, u fyzických osob výpis z trestního 

rejstříku ne starší 3 měsíců),  

 kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, včetně aktualizace, 

 kopie dokladu o přidělení IČO, (pouze v případě, že IČO není uvedeno ve stanovách 

občanského sdružení, zřizovací listině nebo výpisu z obchodního rejstříku) 

 odborné posudky dvou recenzentů pouze k projektu zaměřenému na ediční činnost, 

 čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči 

státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo  

ke zdravotní pojišťovně. 
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Uzávěrka do výběrového dotačního řízení     

Přihlášky do výběrového dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 30. září 

2011. Při osobním podání do 30. 9. 2011 do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou 

s razítkem pošty s datem 30. 9. 2011. 

Projekty přijaté do výběrového dotačního řízení posoudí odborné komise. Výsledky 

výběrového dotačního řízení ministerstvo zveřejní  nejpozději do 31. března 2012  

na svých internetových stránkách. 

Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace 

mohou být využity jen na určené účely ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění 

pozdějších předpisů, usnesení vlády č. 92/2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací  

ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy  

a usnesení vlády ČR č. 450/2011 o  Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním 

neziskovým organizacím pro rok 2012.  

  Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu České 

republiky. Ministerstvo kultury není povinno zdůvodňovat rozhodnutí o nepřidělení či snížení 

požadované dotace. 

Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo poskytnout na projekt příspěvek maximálně 

do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů, podle možností rozpočtu  

a významu projektu.  

        Dále si ministerstvo kultury vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto 

výběrového dotačního řízení v případě, že dojde k legislativním změnám s následným 

dopadem na rozpočet ministerstva kultury. V případě snížení rozpočtu ministerstva kultury 

v roce 2012 bude adekvátně snížena dotace na projekt.  

      Ministerstvo kultury doporučuje, aby se uchazeči o neinvestiční dotaci registroval  

do systému Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) – v sekci „ Nestátní neziskové 

organizace“.             

Projekty zaslané do výběrového dotačního řízení, včetně příloh, ministerstvo žadatelům 

nevrací. 

(Internetový zdroj č. 16) 
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4.4 Očekávání od Přehlídky Slovácko v tradici 

Návštěvníci mohou očekávat ochutnávku tradičních jídel, výborných vín, poslechnout 

cimbál a zakoupit si Tradiční výrobky Slovácka. Cílem pořádání Přehlídky Slovácko v tradici 

je také zachování tradičních řemesel, které se mohou dědit z generace na generaci. Je zde 

záruka kvalitních výrobků, protože výběr výrobců vybírá tříčlenná komise na základě 

přísných kritérií. 

 

4.5 Interpretace jednotlivých otázek dotazníkového průzkumu 

Cílem dotazníkového průzkumu je zjistit spokojenost návštěvníků, a vyhodnotit, jakou 

věkovou skupinu akce nejvíce přilákala. Dále také např. kolik z dotazovaných si již zakoupilo 

nějaký Tradiční výrobek Slovácka nebo jak jsou respondenti spokojeni s výší vstupného. 

Dotazník obsahuje 7 otázek, vyplnilo jej 70 návštěvníků. Návratnost dotazníků byla 100%, 

jelikož jsem většinou otázky starším návštěvníkům předčítala nebo přímo zaznamenávala 

jejich odpovědi.  

Průzkum proběhl hned v první den konání Přehlídky v pátek 11. 10. 2011 od 13h  

do 17h, kdy II. Přehlídku Slovácko v tradici navštívilo nejvíce návštěvníků. Po celou dobu 

konání Přehlídky přišlo celkem 850 platících návštěvníků. Dotazovaní návštěvníci byli velmi 

ochotní mi na mé otázky zodpovědět. Jejich kladný přístup mě mile překvapil. Nejspíše  

to bylo způsobeno příjemnou atmosférou, výborným jídlem i pitím. 

Díky tomuto dotazníku můžeme zjistit, co by návštěvníci nejvíce přivítali jako 

příjemnou změnu do příštích ročníků, nebo co udělat proto, aby akce přilákala ještě více 

návštěvníků všech věkových kategorií. Vzor dotazníku viz Příloha 5. 
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Otázka č. 1 - Účastnil(a) jste se již minulého ročníku Přehlídky?   

 

Graf  4.1 Návštěvnost minulého ročníku Přehlídky Slovácko v tradici 

 

 

Tab. 4.2 Návštěvnost minulého ročníku Přehlídky Slovácko v tradici 

 

Vyhodnocení otázky č. 1  

Na tuto otázku bylo možno odpovědět buď ANO nebo NE. Díky vyhodnocení otázky 

můžeme zjistit, jak například zaujala návštěvníky I. Přehlídka Slovácko v tradici natolik,  

že rádi znovu přišli obhlédnout tradiční řemesla, zakoupit si nějaký výrobek, poslechnout 

cimbál, nebo ochutnat víno a tradiční pokrmy. Z druhé strany se na tuto otázku můžeme 

podívat tak, že počet lidí, kteří odpověděli na otázku záporně, tudíž že jsou zde poprvé, tak 

natolik zapůsobila propagace nebo doporučení známých. 

Z grafu vyplývá, že 30 % respondentů navštívilo doposud oba dva ročníky Přehlídky 

Slovácko v tradici. Na 70 % návštěvníků, kteří zde byly  poprvé,  nejspíše zapůsobila již 

zmíněná informační média.  

 

Návštěvnost Počet

Ano 30%

Ne 70%
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Doporučení k otázce č. 1 

 Pro opakovaný příchod návštěvníků bych doporučila v příštím ročníku, tudíž III. 

Přehlídce Slovácko v tradici při zaplacení vstupného darovat malý upomínkový předmět 

charakteristický oblastí Slovácka a v dalším roce při předložení toho malého předmětu 

poskytnout slevu na vstupném. I taková forma zvýhodnění by mohla přilákat řadu 

návštěvníků. 

 

Otázka č. 2 - Koupil(a) jste si již nějaký Tradiční výrobek Slovácka? 

 

Graf 4.2 Nákup Tradičních výrobků Slovácka 

 

 

Tab. 4.3 Nákup Tradičních výrobků Slovácka 

Vyhodnocení otázky č. 2 

Velmi pozitivní je výsledek, že 67 % návštěvníků si již nějaký Tradiční výrobek 

Slovácka zakoupilo. Nejvíce výrobků si zakoupili muži ve věku 60 a více let. Překvapil mě 

Prodejnost výrobků Počet

Ano 67%

Ne 17%

Zvažuji 16%
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závěr k této dotazníkové otázce, že v poměru návštěvnosti žen a mužů, nakupovaly ženy 

méně než muži, a nejvíce svého rozhodnutí vážily mladší ročníky ve věku 20 – 30 let. Jednalo 

se nejspíš o ekonomicky neaktivní návštěvníky, kteří více přemýšlí o svých investicích.  

 

Doporučení k výsledku otázky č. 2 

Doporučila bych větší propagaci Tradičních výrobků Slovácka. Aby se o tomto 

projektu dozvědělo co nejvíce lidí a zajímali se o tradiční metody výroby a řemesla.  

 

Otázka č. 3 - Vyhovuje vám výše vstupného?   

 

Graf 4.3 Spokojenost s výší vstupného 

 

 

Tab. 4.4 Spokojenost s výší vstupného 

 

Spokojenost s výší vstupného Počet

Ano 91%

Ne - snížit 9%
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Tab. 4.5 Přehled výše vstupného 

Vyhodnocení otázky č. 3 

Na otázku bylo možno odpovědět třemi způsoby, Ano, Ne – Zvýšit, Snížit. Odpověď 

„Ano“ byla nejčastější, a to z 91 %. Devět procent respondentů by ocenilo vstupné nižší. 

Možnost odpovědi „Zvýšit vstupné“ nevybral nikdo. Nejvíce nespokojeny se vstupným byly 

ženy ve věkové kategorii 30 – 50 let. Naopak s výší vstupného byli nejvíce spokojeni 

návštěvníci v důchodovém věku.  

Doporučení k výsledku otázky č. 3 

Vstupné vyhovovalo většině návštěvníků. Dle mého názoru výše vstupného  

na Přehlídku Slovácko v tradici není vysoká. Nemyslím si, že by právě tato položka 

odrazovala potencionální návštěvníky. Dobrou zprávou také je, že i těch 9 % respondentů 

Přehlídka Slovácko v tradici natolik nalákala, že byli nakonec ochotni stanovenou výši 

vstupného zaplatit. Pro spokojenost větší části účastníků Přehlídky Slovácko v tradici bych 

navrhla ke vstupnému dávat malé upomínkové předměty charakterizující oblast Slovácka. 

Otázka č. 4 - Jste místní? 

 

 Graf 4.4 Přehled místních respondentů 

Kategorie Cena

Děti, studenti, důchodci 20 Kč

Dospělí 40 Kč
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Tab. 4.6 Přehled místních respondentů 

 

Vyhodnocení otázky č. 4 

Díky této otázce můžeme zjistit, kolik z dotazovaných vyhledalo kvůli Přehlídce 

Slovácko v tradici ubytovací zařízení. 20 % z dotazovaných vyhledalo ubytovací zařízení 

a to především muži ve věkové kategorii 60 a více a ženy ve věku 20 – 30 let. 

Doporučení k výsledku otázky č. 4 

Pro zvýšení návštěvnosti ubytovacích zařízení během akce bych doporučila sjednání 

výhodnějších podmínek právě pro návštěvníky této akce. Kompenzace pro ubytovací zařízení 

by byla propagace na Přehlídce Slovácko v tradici a seznámení s nabídkou návštěvníků 

pomocí informačním médií před zahájením. 

 

Otázka č. 5 - Co byste změnil(a) na této akci? 

 

Graf 4.5 Návrhy změn respondentů na vylepšení Přehlídky Slovácko v tradici 

Místní respondenti Počet

Ano 80%

Ně 20%
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Tab. 4.7 Návrhy změn respondentů na vylepšení Přehlídky Slovácko v tradici 

 

Vyhodnocení otázky č. 5 

Více jak polovina z dotázaných byla s akcí spokojena a neměla nic, co by jí mohla 

vytknout. Spokojenost mužů a žen, v poměru k návštěvnosti, byla vyšší u mužů. Ženy více 

uváděly drobnější změny, např.: zvětšit prostor pro konání akce, lépe vyřešit větrání, umožnit 

návštěvníkům podívanou na více tradičních řemesel a možnost zakoupit si další výrobky. 

Rádi by také uvítali možnost posezení ve velkém sále u cimbálu. Posezení bylo jen v bočním 

salonku nebo na chodbě, kde byl cimbál málo slyšet. Jelikož se ale jedná především  

o přehlídku tradic a řemesel, s velkým počtem míst k sezení se zde nemůže počítat. Devět 

procent respondentů připomenulo malou propagaci akce.  

 

Doporučení k výsledku otázky č. 5 

Náklady na pronájem prostorů a propagaci nejsou nejmenší, proto je určitě těžké 

vyhovět úplně všem návštěvníkům. Musíme brát také v úvahu omezený rozpočet.  

Pro přilákání více návštěvníků, bych doporučila například hostesku na vítání a poutavé 

nabídnutí návštěvy u vchodu do budovy Reduty. 

 

 

 

 

Návrhy změn Počet

Vše mi vyhovuje 66%

Větší prostory 13%

Větší propagace akce 9%

Více míst k sezení v sále 6%

Větrání, horko v sále 4%

Více tradičních řemesel 1%

Více výrobků k zakoupení 1%
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Otázka č. 6 – Prosím o rámcové doplnění vašeho věku pro účely 

statistického vyhodnocení. 

 

Graf 4.6 Věkové kategorie návštěvníků 

 

 

Tab. 4.8 Věkové kategorie návštěvníků 

Vyhodnocení otázky č. 6 

Nejvíce z dotázaných návštěvníků představovali lidé ve věkové skupině 60 a více let. 

Dále největší počet byl zaznamenán u věkové kategorie mezi 20-30 let. Na třetím místě 

kategorie 30-50 let. Věkové kategorie od 30-50 let představují především ekonomicky aktivní 

obyvatelé, tudíž usuzuji, že v této době většina pracovala, tak přehlídku nemohla navštívit. 

Proto byla možnost přijít i v sobotu. Akce nejvíce přilákala občany v důchodovém věku, kteří 

si nejspíše rádi zavzpomínali na své mládí, nebo přišli podpořit kamarády, kteří třeba právě 

některé tradiční výrobky vyrábějí a propagují je veřejnosti. 

Věková kategorie Počet

0 - 20 let 6%

20 - 30 let 27%

30 - 50 let 10%

50 - 60 let 4%

60 a více 53%



43 

 

Doporučení k výsledku otázky č. 6 

Vzhledem k nízké návštěvnosti mladších občanů, bych doporučila větší propagaci  

do školských zařízení. Vhodná by byla například i návštěva organizátorů, avšak  

ne se záměrem nabádat ke koupi, ale navést mládež správným směrem o vnímání přírodních  

a tradičních hodnot výrobků. 

Otázka č. 7 – Pohlaví respondentů 

 

Graf 4.7 Pohlaví respondentů 

 

 

Tab. 4.9 Poměr počtu mužů a žen na II. Přehlídce Slovácko v tradici 

 

Vyhodnocení otázky č. 7 

Z výsledku průzkumu vyplývá, že 70% z dotázaných byly ženy. Většina žen měla 

šedesát let. Měly nejspíše čas tuto akci navštívit hned od začátku. Jak můžeme poznat z grafu, 

tak 30 % z dotázaných byli muži.  

 

Pohlaví Počet

Muž 30%

Žena 70%
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Doporučení k výsledku otázky č. 7 

Jak vyšlo z průzkumu, ženy se více zajímají o takový druh kulturního vyžití. Cílem  

je přilákat i více mužské populace. Jednou z možností by mohlo být například obnovení 

workshopu, malé řemeslné dílničky, která byla otevřena na I. Přehlídce Slovácko  

v tradici. Na druhém ročníku přehlídky již tato dílnička k vidění nebyla, nejspíše z finančních 

důvodů. Po časových intervalech se zde střídali výrobci Tradičních výrobků Slovácka a lákali 

návštěvníky k vyzkoušení právě jejich tradičního řemesla a nahlédnutí do procesů výroby. 

4.6 Aplikace výsledků z dotazníkového průzkumu 

V praktické části mé bakalářské práce jsem na základě provedení dotazníkového 

průzkumu na II. Přehlídce Slovácko v tradici došla k mnoha zajímavým závěrům, které  

by mohly mít příznivý vliv na další organizační činnosti Přehlídky Slovácko v tradici  

do budoucna. Jedním z nich je fakt, že 70 % účastníků II. Přehlídky Slovácko v tradici byly 

ženy. Pro přilákání většího množství mužského zastoupení bych doporučila právě již zmíněné 

obnovení workshopu, který byl v programu I. Přehlídky Slovácko v tradici. Právě vyzkoušení 

tradičních řemeslných postupů může být to pravé.  

Vzhledem k převažujícímu množství starších návštěvníků, bych doporučila návštěvu 

organizátorů do školských zařízení. Ne však za účelem nabádání ke koupi Tradičních výrobků 

Slovácka, mělo by jít pouze o nasměrování a změnu vnímání přírodních a tradičních hodnot 

výrobků.  

Z dotázaných respondentů bylo 66 % spokojeno úplně se vším co se II. Přehlídky 

Slovácko v tradici týkalo. Návštěvníci upozorňovali na změny, jak akci propagující tradiční 

výrobky ještě více zdokonalit. Jednou z nich byla velikost prostoru. Větší prostory  

by upřednostnilo 13 % respondentů. Ve výsledcích se objevil také návrh na zvýšení 

propagace akce a více informovat spoluobčany a turisty o Tradičních výrobcích Slovácka.  

Z výsledků dotazníků vyplynulo, že 70 % respondentů bylo na Přehlídce Slovácko 

v tradici poprvé. Pozitivní je to, že na tuto část návštěvníků zapůsobila informační média, 

díky kterým se o konání akce dozvěděli. Zbylá část návštěvníků se zúčastnila obou ročníků.  

Množství účastníků II. Přehlídky Slovácko v tradici, kteří vyhledali ubytovací zařízení, 

představovalo 20 %. Jednalo se převážně o muže ve věkové kategorii 60 a více let a ženy  

ve věku 20 – 30 let. Toto číslo není vysoké, proto pro zvýšení počtu ubytovaných návštěvníků 

v nejbližších hotelech bych doporučila například sjednání výhodnějších podmínek právě  
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pro návštěvníky Přehlídky Slovácko v tradici. Kompenzací pro ubytovací zařízení by byla 

propagace např. díky informační ceduli umístěné u vstupu a dále množství přilákaných 

návštěvníků.  

Kladně mě překvapila prodejnost Tradičních výrobků Slovácka. Zaznamenala jsem 

výsledek 67 % návštěvníků, kteří si již nějaký výrobek od certifikovaných výrobců zakoupili. 

Zajímavý poznatek je, že nejvíce nakupovali muži ve věku 60 a více let a nejméně ženy  

ve věku 20 – 30 let. Jelikož se jednalo nejspíše o ekonomicky neaktivní návštěvníky, 

pravděpodobně více vážili svého rozhodnutí o svých výdajích. 

Zajímavým zjištěním bylo, že 91 % návštěvníků byla s výší vstupného spokojena  

a zbylá část, tudíž 9 % by vstupné snížila. Příjemné je, že i méně spokojení návštěvníci 

vstupné zaplatili a prožili příjemné chvíle při prezentaci výrobků Tradičních výrobků 

Slovácka a propagaci tradiční kuchyně ze Slovácka. Pro spokojenost větší části účastníků 

Přehlídky Slovácko v tradici bych navrhla ke vstupnému dávat malé upomínkové předměty 

charakterizující oblast Slovácka, které by v dalším ročníku návštěvníci mohli ukázat  

u vstupného, a byla by jim poskytnuta sleva na výši vstupného. Nejvíce nespokojeny byly 

s výší vstupného ženy ve věkové kategorii 30 – 50 let. Naopak spokojeni byli návštěvníci 

v důchodovém věku. 
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5 ZÁVĚR 

Jelikož bydlím v Uherském Hradišti, své téma bakalářské práce jsem chtěla mít 

zaměřeno právě na region Slovácko. Díky vybranému tématu Vám mohu přiblížit a více Vás 

seznámit s Přehlídkou Slovácko v tradici, která není doposud až tak moc známá. Ve svém 

okolí jsem o tom byla osobně přesvědčena. S tradičními řemesly jsem byla seznámena už jako 

malá díky rodinné známé, která se stala certifikovaným výrobcem Tradičního výrobku 

Slovácko. Touto pro mne obdivovanou osobou je p. Marie Vlčková, která prošla přes přísnou 

výběrovou komisi se svou tradiční metodou batikování kraslic.  

 Právě vznik projektu Tradiční výrobek Slovácka umožnil menším živnostníkům  

se snadněji dostat se svými výrobky na trh. Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního 

ruchu vytváří pro výrobce příznivější podmínky, než kdyby se svým podnikáním chtěli začít 

„na vlastní pěst“. Kladně také působí tento fakt na ekonomiku regionu Slovácko. Snižuje  

se nezaměstnanost a pro turisty se tradiční výrobky, které jsou po staletí spjaty s oblastí 

Slovácka, mohou stát velkou atrakcí a vhodným suvenýrem, který svým rodinným 

příslušníkům a známým přivezou ze svých cest. 

Výsledky I. i II. Přehlídky Slovácko v tradici byly srovnatelné. Tudíž obě dvě 

Přehlídky měly srovnatelné náklady i výnosy. Největší finanční položkou přispívá Nadace 

děti-kultura-sport a to 100.000,- Kč. Druhým významným příspěvkem je 20.000,- Kč  

od města Uherského Hradiště z Fondu kultury a cestovního ruchu. Dalším příjmem je zisk  

za vstupné, který představuje částku 13.000,- Kč a poslední položkou, která tvoří příjem 

finančních prostředků jsou 2.000,- Kč z  prodeje tradičních pokrmů. 

Získané finanční prostředky jsou použity především na marketingovou propagaci 

výrobků a výrobců. Jedná se o formu propagace prostřednictvím reklamy v publikaci Kam  

po Česku, ve spotu TV Slovácko, pomocí pozvánek do družin, MŠ, ZŠ, a také senior 

pozvánky A3V. Dalším významným propagačním prvkem jsou plakáty a plachta pod podiem 

na Masarykově náměstí, reklamní upoutávka v kině, v tisku Dobrý den s kurýrem  

a ve Slováckém deníku, dále reklama ve Zpravodaji a v Českém rozhlase Brno Apetit. Jednu 

z největších nákladových položek tvoří pronájem Reduty po dobu konání Přehlídky Slovácko 

v tradici a také vyhotovení vizitek pro výrobce, nálepky a papírové visačky se specifickým 

logem Tradiční výrobek Slovácka. Propagační portfolio je dle mého názoru rozsáhlé, ale  

je opravdu těžké se dostat do podvědomí co nejvíce lidem za příznivé náklady.  
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Nutno ale připomenout, že Přehlídka Slovácko v tradici není komerční akcí, ale jedná 

se především o propagaci tradičních řemesel a kuchyně na Slovácku.  

V bakalářské práci jsem se především zaměřila na zjištění potenciálních fondů,  

ze kterých by mohla být Přehlídka Slovácko v tradici financována. Možností financovat může 

být program OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR, program spolupráce měst a obcí TOWN 

TWINNING, dotace od Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních uměleckých 

aktivit, dále granty z Mezinárodního visegrádského fondu, z Fondu Kultury Zlínského kraje, 

Fondu Kultury a Cestovního ruchu Uherské Hradiště. Dále by potencionální zdroj financování 

mohl být z rozpočtu města Kyjova a Hodonína. 

Vývoj Přehlídky Slovácko v tradici nyní může velmi ovlivnit změna loterijního 

zákona. Nyní si již nemohou loterijní společnosti odečíst finanční částku, kterou poskytovaly 

na různé akce ze základu daně. A také již nebudou samy rozdělovat finanční prostředky  

na tzv. „veřejně prospěšné účely“. Vše bude záležet na rozhodnutí obcí a měst. Loterijní 

společnosti nyní musí odvádět 20 % daň z rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými 

výhrami. Celkem by to mělo být podle odhadů ministerstva financí přes osm miliard korun 

ročně. Daně z hazardu se tedy nakonec rozdělí mezi obce a stát - obce mají získat 80 procent  

z těchto daní a stát 20 procent.  

Dotazníkový průzkum probíhal v první den konání Přehlídky Slovácko v tradici 

v odpoledních hodinách od 13h do 17h. Výsledky dotazníkového šetření a také ochota 

návštěvníků zodpovídat na otázky mě mile překvapila. Celkově zodpovědělo na dotazníkové 

otázky 70 účastníků II. Přehlídky Slovácko v tradici. Po celou dobu konání II. Přehlídky 

Slovácko v tradici bylo 850 platících návštěvníků. Po vyhodnocení otázek jsem došla 

k mnoha zjištěním, např., že jedním z cílů by mělo být přilákání více mladší populace  

a mužského zastoupení. Dále rozšířit řady výrobců Tradičních výrobků Slovácko, aby 

spektrum nabídky zaujalo co nejširší okruh návštěvníků, kteří touží obohatit své známé 

pozorností nebo vybavit si funkčními výrobky své domovy. Výborným zjištěním bylo, že více 

jak polovina respondentů byla spokojena se vším, co se II. Přehlídky Slovácko v tradici 

týkalo. 

Přehlídka Slovácko v tradici slouží pro výrobce jako forma reklamy, jak  

se prezentovat. Cílem není dosáhnout největších zisků, ale nasměrovat spoluobčany správným 

směrem, který je šetrný jak k našemu zdraví, tak i k přírodě, na které jsme všichni závislí. 

Oslovit spoluobčany, ať už ty mladší nebo starší, aby se vrátili k přírodním materiálům, které 

jsou použity u všech propagovaných výrobků na akci. Například nekoupit si v obchodě 
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plastové velikonoční vajíčko, nebo nepoužívat igelitové tašky, ale nahradit tyto výrobky 

tradičními, které mají delší životnost a hlavně jsou šetrnější k přírodě.  

Cílem je také připomenout tradiční metody výroby a přilákat mladší generaci. Třeba  

to budeme právě my, kteří v budoucnu začneme tradiční výrobky vyrábět, nebo zdědíme 

znalosti o postupu výroby od starších generací a bude nám líto je uložit do krabice na půdu 

nebo jen do paměti a nikomu je nepředat.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka   

 

      Zásady pro udílení a užívání ochranné známky 

                    Tradiční výrobek Slovácka 

 

 

1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 

1.1 Obecná ustanovení  

Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či právnickým osobám na 

základě splnění kritérií pro udílení ochranné známky výrobků spotřebního charakteru, 

přírodním a zemědělským produktům či službám.  

1.2 Vlastník známky 

Vlastníkem ochranné známky je Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu se 

sídlem Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště. Ochranná známka je registrovaná na 

Úřadě průmyslového vlastnictví. 

1.3 Užití, zamítnutí, odejmutí, kontrola ochranné známky 

1.3.1 Právo k užívání ochranné známky uděluje pouze vlastník známky prostřednictvím 

Smlouvy o užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka.  

1.3.2 O udělení práv k užívání známky Tradiční výrobek Slovácka pro určitý výrobek 

rozhoduje komise pro udílení známky (dále jen komise) na základě kladného posouzení 

žádosti a dalším osobám na základě sjednaného účelu (např. propagace). Komise má tři 

členy, tvoří ji etnograf Slováckého muzea v Uherském Hradišti, etnograf Národního ústavu 

lidové kultury ve Strážnici a zástupce Regionu Slovácko. Komise zasedá dle potřeby, nejméně 

však jedenkrát do roka, jednání svolává kterýkoli člen komise nebo vedení Regionu Slovácko 

na základě potřeb. Ze zasedání komise je vždy vyhotoven písemný zápis, který je předán 

vedení Regionu Slovácko. Právo se uděluje výrobcům na dvouleté období s možností 

prodloužení na základě Žádosti o prodloužení ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka  
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za zachování předchozích standardů kvality výroby a výrobků. Dalším osobám se uděluje 

právo k užití pouze ke sjednanému účelu.  

1.3.3 Uživatelem ochranné známky může být právnická i fyzická osoba na základě Dohody  

o užívání ochranné známky uzavřené mezi vlastníkem známky a touto osobou. Součástí 

Dohody je i certifikát s ochrannými prvky, který slouží veřejné prezentaci uživatele ochranné 

známky.  

1.3.4 Právo užívání ochranné známky výrobcem je nepřenosné a neprodejné. Certifikát platí 

po dobu 2 let od data vystavení. Po dobu platnosti garantuje výrobce nepřetržité plnění 

kritérií, která jsou uvedena v žádosti. Jakoukoli změnu kritérií je výrobce povinen písemně 

hlásit bez odkladu vedení projektu. Výrobce zajistí, aby certifikovaný výrobek byl prodáván  

a řádně označen jedním z těchto způsobů: 

 Začleněním známky do etikety nebo na obal výrobku v souladu s grafickým 

manuálem. 

 Označením produktu nebo jeho obalu samolepkou nebo visačkou se známkou. 

 V případě výrobků, které nelze jednotlivě označit bude způsob a podmínky značení 

stanoven individuálně na základě mezi komisí a výrobcem. 

 Výrobce může používat známku i dalšími způsoby v souladu s grafickým manuálem  

na hlavičkovém papíře, propagačních materiálech, vizitkách, webových stránkách. 

Vždy musí být patrno, pro který výrobek (výrobky) známka platí.  

1.3.5 Právo na užívání prodejcem je nepřenosné a neprodejné. Prodejce může využívat 

známku jedním z těchto způsobů: 

 Prodejce musí dbát na to, aby všechny výrobky projektu Tradiční výrobek Slovácka, 

které prodejce nabízí, byly viditelně označeny nálepkou nebo visačkou se známkou.  

 Prodejce může používat známku i dalšími způsoby na základě Dohody o užívání 

ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka v souladu s grafickým manuálem  

na propagačních materiálech a webových stránkách. Vždy musí být patrné,  

že je prodejce zapojen do projektu formou prodejního místa Tradičních výrobků 

Slovácka. 

Místa prodeje certifikovaných výrobků budou viditelně označena nápisem Zde si můžete 

zakoupit Tradiční výrobek Slovácka a logem Tradiční výrobek Slovácka.  

Právo získat takové označení budou mít prodejní místa, která splňují tyto podmínky: 
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 Prodejní místa - informační centra, muzea, recepce ubytovacích zařízení, malé nebo 

střední kamenné obchody, prodej přímo u výrobce, další dle zhodnocení komise.  

 Garance prodeje certifikovaných výrobků – prodej certifikovaných výrobků 

v minimálním počtu výrobců bude stanoven individuálně, netýká se prodeje přímo  

u výrobce. 

 Odlišení certifikovaných výrobků – přímo v prodejním místě bude podle možností 

speciálně označené místo (regál, místo na pultu apod.) s certifikovanými výrobky. 

 Informace o výrobcích – pro zákazníky jsou k dispozici informace o výrobku, o známce 

a producentech certifikovaných výrobků (informační materiál). 

1.3.6 Zamítnout udělení ochranné známky může komise výrobku či službě, který je v rozporu 

s principem ochranné známky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému 

estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno známky.  

1.3.7 Odejmout ochrannou známku je možné při zjištění porušení zásad nebo kritérií 

stanovených pro udílení známky. Komise vyzve uživatele k nápravě ve stanovené lhůtě nebo 

rozhodne o odebrání certifikátu. Rozhodnutí o odebrání musí odsouhlasit nadpoloviční 

většina všech členů komise. Postup odnímání bude řešen individuálně. Po odejmutí 

certifikátu zaniká právo na užívání známky.  

1.3.8 Při neoprávněném užití známky bude postupováno soudní cestou.  

1.3.9 Kontrolu plnění kritérií pro udílení známky a zásad (např. řádné označení výrobků, 

standard kvality) provádí osoba pověřená komisí. Uživatel známky je povinen s touto osobou 

spolupracovat a poskytnout jí k nahlédnutí potřebné dokumenty nebo umožnit přístup  

do provozovny. Z každé provedené kontroly bude vyhotoven zápis. Všechny skutečnosti 

zjištěné při kontrole budou považovány za důvěrné a při kontrole bude postupováno 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 148/1998 

Sb., o ochraně utajovaných skutečností. 

1.3.9 Ochrana údajů. Všechny údaje uvedené v žádosti budou považovány za důvěrné  

a budou použity pouze pro účely posuzování v rámci procesu rozhodování o udílení známky 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 148/1998 

Sb., o ochraně utajovaných skutečností.  
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1.4 Vzhled známky 

Podoba známky je určena grafickým manuálem schváleným Správní radou Regionu Slovácko 

– sdružení pro rozvoj cestovního ruchu a Správní radou Nadace děti – kultura – sport.  

 

2 Vymezení území   

1. 2. 1 Území Slovácka  

Území Slovácka je pro potřeby udílení známky vymezené hranicemi katastrů obcí, které leží 

na území Slovácka. 

Okres Zlín: Biskupice, Dobrkovice, Doubravy, Halenkovice, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, 

Komárov, Ludkovice, Luhačovice, Napajedla, Petrůvka, Pohořelice, Pozlovice, Rudimov, 

Spytihněv, Šarovy, Velký Ořechov, Žlutava,  

Okres Uherské Hradiště: Babice, Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice, Boršice u Blatnice, 

Břestek, Březolupy, Březová, Buchlovice, Bystřice pod Lopeníkem, Částkov, Dolní Němčí, 

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

Kněžpole, Komňa, Korytná, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Lopeník, 

Medlovice, Mistřice, Modrá, Nezdenice,  Nedachlebice, Nedakonice, Nivnice, Ořechov, 

Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Pašovice, Pitín, Podolí, Polešovice, 

Popovice, Prakšice, Rudice, Salaš, Slavkov, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, 

Stříbrnice, Stupava, Suchá Loz, Sušice, Svárov, Šumice, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, 

Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezdec, Vápenice, Vážany, Velehrad, 

Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Zlámanec, Zlechov, Žitková,  

Okres Hodonín: Archlebov, Blatnice, Blatnička, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Čeložnice, 

Dambořice, Dolní Bojanovice, Domanín, Dražůvky, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Hroznová 

Lhota, Hrubá Vrbka, Hýsly, Javorník, Ježov, Josefov, Karlín, Kelčany, Kněždub, Kostelec, 

Kozojídky, Kuželov, Kyjov, Labuty, Lipov, Louka, Lovčice, Lužice, Malá Vrbka, Mikulčice, 

Milotice, Moravany, Moravský Písek, Mutěnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Nová 

Lhota, Nový Poddvorov, Ostrovánky, Petrov, Prušánky, Radějov, Ratíškovice, Rohatec, Skalka, 

Skoronice, Sobůlky, Starý Poddvorov, Stavěšice, Strážnice, Strážovice, Sudoměřice, Suchov, 

Svatobořice – Mistřín, Syrovín, Šardice, Tasov, Těmice, Terezín, Tvarožná Lhota, Uhřice, 

Vacenovice, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Věteřov, Vlkoš, Vnorovy, Vracov, 

Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice, Žeraviny,  
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Okres Břeclav: Bavory, Boleradice, Bořetice, Brumovice, Břeclav, Bulhary, Diváky, Dolní 

Věstonice, Hlohovec, Horní Bojanovice, Horní Věstonice, Hrušky, Hustopeče, Kašnice, 

Klentnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Kostice, Krumvíř, Kurdějov, Lanžhot, Lednice, Mikulov, 

Milovice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Morkůvky, Němčičky, Pavlov, Perná, Podivín, 

Popice, Přítluky, Rakvice, Sedlec, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, 

Velké Bílovice, Velké Hostěrádky, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí.  

1.2.2 V případě, že výrobce pochází z obce, která svým katastrem sousedí alespoň s jednou 

obcí Slovácka vymezenou v kapitole 1.2.1, pak tuto skutečnost posoudí individuálně odborná 

hodnotitelská komise. 

1.2.3 V případě, že výrobce má sídlo v obci, na kterou se nevtahují kapitoly 1.2.1 – 2, ale 

řemeslo pochází ze Slovácka a splňuje všechna další kritéria, pak řemeslná činnost, na kterou 

se vztahuje Žádost, musel žadatel v posledních dvaceti letech provozovat alespoň deset let 

souvisle na území Slovácka. Tuto skutečnost výrobce doloží písemnými doklady zároveň 

s podáním žádosti.  

3 Kritéria pro udělení známky 

1. Místní subjekt 

Výrobcem je fyzická či právnická osoba s provozovnou na území Slovácka vymezeném 

hranicemi katastrů obcí (viz. kapitola 1.2.1, případně kapitoly 1.2.2- 3). 

 

2. Jedinečnost spojená s regionem 

Výrobek nebo služba musí být jedinečný ve svém vztahu ke Slovácku. Toto kritérium lze 

splnit splněním podmínek bodů a  ) a b) a zároveň dosažením nejméně 8 bodů 

v celkovém součtu bodů získaných v kritériích c) až e) 

 

a) Produkty charakteristické pro oblast Slovácka 

Produkty, které vycházejí z tradiční řemeslné výroby regionu a výrobky tradičních 

rukodělných hodnot, které zde zdomácněly.  

b) Výjimečná kvalita – výrobek dobře reprezentující region 

Produkt svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje 

region v rámci celé české republiky nebo v zahraničí.  
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c) Existence výrobku, výrobní technologie, výrobce na území Slovácka 

Tradice se může týkat buďto daného konkrétního typu výrobku, výrobní 

technologie nebo firmy.   

 

Kritérium Bodové hodnocení 

Méně než 5 let 0 

6 – 10 let 1 

11 – 20 let 2 

21 – 50 let 3 

51 – 100 let 4 

Více než 100 let 5 

 

d) Využití místních surovin 

Produkt je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy ze surovin 

pocházejících z území Slovácka dle vymezení v kapitole 1.2.1 Poměr místních 

surovin nesmí být během platnosti certifikátu snižován či nahrazován 

 

Kritérium Bodové hodnocení 

Méně než 10% místních surovin 0 

10 – 20% místních surovin 1 

20 – 40% místních surovin 2 

40 – 60 % místních surovin 3 

60 – 80% místních surovin 4 

Více než 80% místních surovin 5 
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e) Ruční / řemeslná práce 

Produkt je vyráběn alespoň částečně ručně. Za ruční / řemeslnou práci je 

považován takový výrobek, kdy řemeslník vnáší do každého výrobku vlastní 

rukopis, výrobek je nezaměnitelný originál. Při výrobě možné používat nejrůznější 

nástroje a přístroje i s elektrickým pohonem, pokud výsledný produkt závisí na 

řemeslné zručnosti výrobce / řemeslníka.  

 

Kritérium Bodové hodnocení 

0 % - plně automatizovaný provoz 0 

do 20 %  1 

do 50 % 2 

do 70 % 3 

do 95%  4 

Téměř 100% 5 

 

3. Zaručení standardu výroby a kvality 

Výrobce se zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické  

a technické normy, bezpečnost práce apod.) a že výrobek naplňuje požadavky dotčených 

předpisů a norem, které jsou pro něj stanoveny.  

Výrobce doloží čestné prohlášení, které je součástí Žádosti o udílení ochranné známky 

Tradiční výrobek Slovácka.  

 

4. Šetrnost k životnímu prostředí  

Výrobce při své činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru 

stanovenou platnými právními předpisy a podle svých možností dodržuje zásady 

šetrnosti vůči životnímu prostředí.  

Výrobce doloží čestné prohlášení, které je součástí Žádosti o udílení ochranné známky 

Tradiční výrobek Slovácka.  
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4 Prezentace známky 

Pro známku Tradiční výrobek Slovácka bude zajištěna jednotná prezentace a marketing 

těmito způsoby: 

 Vytvoření jednotné marketingové strategie. 

 Vytvoření samostatných webových stránek s elektronickým obchodem. 

 Vytvoření prodejní sítě výrobků.  

 Vytvoření katalogu výrobků, informačního letáku a dalších tiskovin a jejich 

aktualizace. 

 Prezentace v médiích na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

 Organizace společné akce – Přehlídka Slovácko v tradici od roku 2011. 

 

Zdroj: Internetový zdroj č. 8 
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Příloha č. 2 – Zásady pro udílení a užívání statusu ochranné známky Tradiční výrobek 

Slovácka pro prodejce 

Zásady pro udílení a užívání statusu ochranné známky  

          Tradiční výrobek Slovácka pro prodejce 

 

1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 

1.3 Obecná ustanovení  

Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či právnickým osobám na 

základě splnění kritérií pro udílení ochranné známky výrobků spotřebního charakteru, 

přírodním a zemědělským produktům či službám.  

1.2 Vlastník známky 

Vlastníkem ochranné známky je Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu  

se sídlem Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště. Ochranná známka je registrovaná 

na Úřadě průmyslového vlastnictví. 

1.3 Užití, zamítnutí, odejmutí, kontrola ochranné známky 

1.3.1 Právo k užívání ochranné známky uděluje pouze vlastník známky prostřednictvím 

Smlouvy o užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka.  

1.3.2 O udělení práv prodejci k užívání známky Tradiční výrobek Slovácka pro prodejní místo 

rozhoduje manažer projektu na základě kladného posouzení žádosti pouze ke sjednanému 

účelu prodeje výrobků značených ochrannou známkou Tradiční výrobek Slovácka. Právo  

se uděluje prodejcům na dvouleté období s možností prodloužení na základě Žádosti  

o prodloužení ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka za zachování předchozích 

standardů.  

1.3.3 Uživatelem ochranné známky může být právnická i fyzická osoba na základě Dohody  

o užívání ochranné známky uzavřené mezi vlastníkem známky a touto osobou. Součástí 

Dohody je i certifikát s ochrannými prvky, který slouží veřejné prezentaci uživatele ochranné 

známky.  



2 

 

1.3.4 Právo užívání ochranné známky výrobcem je nepřenosné a neprodejné. Certifikát platí 

po dobu 2 let od data vystavení. Po dobu platnosti garantuje výrobce nepřetržité plnění 

kritérií, která jsou uvedena v žádosti. Jakoukoli změnu kritérií je výrobce povinen písemně 

hlásit bez odkladu vedení projektu. Výrobce zajistí, aby certifikovaný výrobek byl prodáván  

a řádně označen jedním z těchto způsobů: 

 Začleněním známky do etikety nebo na obal výrobku v souladu s grafickým 

manuálem. 

 Označením produktu nebo jeho obalu samolepkou nebo visačkou se známkou. 

 V případě výrobků, které nelze jednotlivě označit bude způsob a podmínky značení 

stanoven individuálně na základě mezi komisí a výrobcem. 

 Výrobce může používat známku i dalšími způsoby v souladu s grafickým manuálem na 

hlavičkovém papíře, propagačních materiálech, vizitkách, webových stránkách. Vždy 

musí být patrno, pro který výrobek (výrobky) známka platí.  

1.3.5 Právo na užívání prodejcem je nepřenosné a neprodejné. Prodejce může využívat 

známku jedním z těchto způsobů: 

 Prodejce musí dbát na to, aby všechny výrobky projektu Tradiční výrobek Slovácka, 

které prodejce nabízí, byly viditelně označeny nálepkou nebo visačkou se známkou.  

 Prodejce může používat známku i dalšími způsoby na základě Dohody o užívání 

ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka v souladu s grafickým manuálem  

na propagačních materiálech a webových stránkách. Vždy musí být patrné,  

že je prodejce zapojen do projektu formou prodejního místa Tradičních výrobků 

Slovácka. 

Místa prodeje certifikovaných výrobků budou viditelně označena nápisem Zde si můžete 

zakoupit Tradiční výrobek Slovácka a logem Tradiční výrobek Slovácka.  

Právo získat takové označení budou mít prodejní místa, která splňují tyto podmínky: 

 Prodejní místa - informační centra, muzea, recepce ubytovacích zařízení, malé nebo 

střední kamenné obchody, prodej přímo u výrobce, další dle zhodnocení komise.  

 Garance prodeje certifikovaných výrobků – prodej certifikovaných výrobků 

v minimálním počtu výrobců bude stanoven individuálně, netýká se prodeje přímo  

u výrobce. 
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 Odlišení certifikovaných výrobků – přímo v prodejním místě bude podle možností 

speciálně označené místo (regál, místo na pultu apod.) s certifikovanými výrobky. 

 Informace o výrobcích – pro zákazníky jsou k dispozici informace o výrobku, o známce 

a producentech certifikovaných výrobků (informační materiál). 

1.3.6 Zamítnout udělení ochranné známky může komise výrobku či službě, který je v rozporu 

s principem ochranné známky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému 

estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno známky.  

1.3.7 Odejmout ochrannou známku je možné při zjištění porušení zásad nebo kritérií 

stanovených pro udílení známky. V případě výrobce komise, v případě prodejce manažer 

projektu vyzve uživatele k nápravě ve stanovené lhůtě nebo rozhodne o odebrání certifikátu 

/ statusu prodejního místa. U výrobců rozhodnutí o odebrání musí odsouhlasit nadpoloviční 

většina všech členů komise. Postup odnímání bude řešen individuálně. Po odejmutí 

certifikátu / statusu zaniká právo na užívání známky.  

1.3.8 Při neoprávněném užití známky bude postupováno soudní cestou.  

1.3.9 Kontrolu plnění kritérií pro udílení známky a zásad (např. řádné označení výrobků, 

standard kvality) provádí osoba pověřená komisí. Uživatel známky je povinen s touto osobou 

spolupracovat a poskytnout jí k nahlédnutí potřebné dokumenty nebo umožnit přístup  

do provozovny / prodejny. Z každé provedené kontroly bude vyhotoven zápis. Všechny 

skutečnosti zjištěné při kontrole budou považovány za důvěrné a při kontrole bude 

postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem 

č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. 

1.3.9 Ochrana údajů. Všechny údaje uvedené v žádosti budou považovány za důvěrné  

a budou použity pouze pro účely posuzování v rámci procesu rozhodování o udílení známky 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 148/1998 

Sb., o ochraně utajovaných skutečností.  

 

1.4 Vzhled známky 

Podoba známky je určena grafickým manuálem schváleným Správní radou Regionu Slovácko 

– sdružení pro rozvoj cestovního ruchu a Správní radou Nadace děti – kultura – sport.  
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2 Vymezení územní působnosti známky pro výrobce   

1. 2. 1 Území Slovácka  

Území Slovácka je pro potřeby udílení známky vymezené hranicemi katastrů obcí, které leží 

na území Slovácka. 

Okres Zlín: Biskupice, Dobrkovice, Doubravy, Halenkovice, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, 

Komárov, Ludkovice, Luhačovice, Napajedla, Petrůvka, Pohořelice, Pozlovice, Rudimov, 

Spytihněv, Šarovy, Velký Ořechov, Žlutava,  

Okres Uherské Hradiště: Babice, Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice, Boršice u Blatnice, 

Břestek, Březolupy, Březová, Buchlovice, Bystřice pod Lopeníkem, Částkov, Dolní Němčí, 

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

Kněžpole, Komňa, Korytná, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Lopeník, 

Medlovice, Mistřice, Modrá, Nezdenice, Nedachlebice, Nedakonice, Nivnice, Ořechov, 

Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Pašovice, Pitín, Podolí, Polešovice, 

Popovice, Prakšice, Rudice, Salaš, Slavkov, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, 

Stříbrnice, Stupava, Suchá Loz, Sušice, Svárov, Šumice, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, 

Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezdec, Vápenice, Vážany, Velehrad, 

Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Zlámanec, Zlechov, Žitková,  

Okres Hodonín: Archlebov, Blatnice, Blatnička, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Čeložnice, 

Dambořice, Dolní Bojanovice, Domanín, Dražůvky, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Hroznová 

Lhota, Hrubá Vrbka, Hýsly, Javorník, Ježov, Josefov, Karlín, Kelčany, Kněždub, Kostelec, 

Kozojídky, Kuželov, Kyjov, Labuty, Lipov, Louka, Lovčice, Lužice, Malá Vrbka, Mikulčice, 

Milotice, Moravany, Moravský Písek, Mutěnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Nová 

Lhota, Nový Poddvorov, Ostrovánky, Petrov, Prušánky, Radějov, Ratíškovice, Rohatec, Skalka, 

Skoronice, Sobůlky, Starý Poddvorov, Stavěšice, Strážnice, Strážovice, Sudoměřice, Suchov, 

Svatobořice – Mistřín, Syrovín, Šardice, Tasov, Těmice, Terezín, Tvarožná Lhota, Uhřice, 

Vacenovice, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Věteřov, Vlkoš, Vnorovy, Vracov, 

Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice, Žeraviny,  

Okres Břeclav: Bavory, Boleradice, Bořetice, Brumovice, Břeclav, Bulhary, Diváky, Dolní 

Věstonice, Hlohovec, Horní Bojanovice, Horní Věstonice, Hrušky, Hustopeče, Kašnice, 

Klentnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Kostice, Krumvíř, Kurdějov, Lanžhot, Lednice, Mikulov, 

Milovice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Morkůvky, Němčičky, Pavlov, Perná, Podivín, 
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Popice, Přítluky, Rakvice, Sedlec, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, 

Velké Bílovice, Velké Hostěrádky, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí.  

1.2.2 V případě, že výrobce pochází z obce, která svým katastrem sousedí alespoň s jednou 

obcí Slovácka vymezenou v kapitole 1.2.1, pak tuto skutečnost posoudí individuálně odborná 

hodnotitelská komise. 

1.2.3 V případě, že výrobce má sídlo v obci, na kterou se nevtahují kapitoly 1.2.1 – 2, ale 

řemeslo pochází ze Slovácka a splňuje všechna další kritéria, pak řemeslná činnost, na kterou 

se vztahuje Žádost, musel žadatel v posledních dvaceti letech provozovat alespoň deset let 

souvisle na území Slovácka. Tuto skutečnost výrobce doloží písemnými doklady zároveň 

s podáním žádosti.  

 

3 Kritéria pro udělení statusu ochranné známky pro prodejce 

5. Existence prodejního místa 

Prodejní místo se fyzicky nachází na území České republiky nebo kdekoli v zahraničí, 

písemný doklad o existenci dokládá prodejce společně s Žádostí, nejlépe doplněné 

jednoduchou fotodokumentací.  

6. Prezentace výrobků, zaručení standardu prodeje 

Prodejce zaručí, že je schopen prezentovat veškeré výrobky označené ochrannou 

známku (štítkem, polepkou), je schopen zajistit pro výrobky takto označené oddělené 

prodejní místo od dalšího sortimentu, označí prodejní místo polepkou s logem  

a textem „Zde si můžete zakoupit Tradiční výrobek Slovácka“ a bude takto označené 

výrobky jednotně prezentovat.  

Prodejce zaručí, že nebude označovat výrobky, které status ochranné známky nemají.  

7. Zaručení dodržování zákonných předpisů 

Prodejce se zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické  

a technické normy, bezpečnost práce apod.).  

Výrobce doloží čestné prohlášení. 

 

Zdroj: Internetový zdroj č. 9 
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Příloha č. 3 – Vzor papírové visačky a nálepky na Tradiční výrobek Slovácka 

Papírová visačka 

 

 

Nálepka  

 

 

Zdroj: Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
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Příloha č. 4 – Žádost o státní dotaci v roce 2012 od Ministerstva kultury 

Žádost o státní dotaci v roce 2012 

 (vyplní žadatel) 

 

Název poskytovatele dotace: Ministerstvo kultury  

odbor regionální a národnostní kultury 

Název dotačního programu:  

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit 

OBOR: (  pouze jeden příslušný obor zaškrtněte ) 

1. dětské estetické aktivity  ( všech oborů) 

2. divadelní a slovesné aktivity dospělých 

3. hudební aktivity dospělých 

4. taneční aktivity dospělých 

5. výtvarné, foto a video aktivity dospělých 

 

Evidenční číslo: 

(doplní poskytovatel dotace) 

 

Přesný název projektu: 

 

 

u postupových přehlídek : Název celostátní přehlídky, na kterou lze postoupit 

 

  

 

Datum konání: 
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1. Identifikační údaje o předkladateli,  předkládající organizaci 

1.1. Název  ......................................................................................................................  

1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)  ...................................................  

1.3. Adresa 

Obec  ........................................................  PSČ  ..................... …………………. 

Část obce  ................................................   

Kraj………………………………………………………………………………. 

Ulice  .......................................................  č. p.  .....................  č. o.  .......................  

Telefon/Fax  ............................................................................................................  

E-mail  ....................................................................................................................  

Prezentace na Internetu - http://  ..............................................................................  

Datová schránka …nezřízena/ zřízena*………na jméno………………………… 

*nehodící se škrtněte 

Kontaktní adresa pro poštovní styk 

 

 

 

 

1.4. IČO  ........................................................  DIČ  ......................................................  

 

1.5. Číslo a datum registrace u MV 

(občanské sdružení)  ................................................................................................  

Oddíl a vložka v obchodním rejstříku 

                       (o.p.s., s.r.o.) .......................................................................................................  

 

         Zřizovatel 

                        (příspěvková  organizace)..................................................................................... 
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                   Rodné číslo  

                   ( fyzická osoba)................................................................................         

  

                   Finanční úřad příslušný pro daňové přiznání (všichni)………………………. 

1.6. Číslo účtu  

u peněžního ústavu   

(název a kód) 

                  

                    1.7. Adresa příslušného finančního úřadu .......................................................... 

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) 

Jméno, titul, funkce  ................................................................................................  

Kontaktní adresa  .....................................................................................................  

Telefon/Fax/ …………………………………………………………………….. 

e mail  ......................................................................................................................  

Jméno, titul, funkce  ................................................................................................  

Kontaktní adresa  .....................................................................................................  

Telefon/Fax/……………………………………………………………………… 

 e mail……………………………………………………………. 

Statutární orgán potvrzuje (podpis a razítko v závěru formuláře), že projekt 

schválil a doporučil k předložení do dotačního programu. 

 

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti 

3.1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností)  .........................................  

 .................................................................................................................................  
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3.2. Cílové sociální skupiny, jimž jsou služby určeny 

a/ děti do 18 let  

b/ mládež  do 26 let 

c/ rizikové skupiny dětí a mládeže  

d/ senioři 

e/ osoby se zdravotním postižením 

f/ osoby v sociální nouzi 

g/ příslušníci národnostních menšin 

h/ romská komunita (specifické problémy) 

i/ osoby, ohrožené drogami  nebo na drogách závislé 

j/ uprchlíci, cizinci 

k/ krajané 

l/ obyvatelé venkova 

       m/ jiné  

 

           3.3. Kulturní  projekty realizované žadatelem v  kalendářním roce 2011 

V případě, že předkladatel žádá o dotaci poprvé uvede podrobnou informaci o svých 

kulturních aktivitách jako povinnou přílohu č 4 

……………………………………………………………………………………. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

4. Působnost organizace 

4.1. Mezinárodní (územní vymezení)  ..........................................................................  

4.2. Celostátní  ...............................................................................................................  

4.3. Krajská (název nebo názvy  krajů)  ........................................................................  

4.4. Místní (název lokality)  ...........................................................................................  
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5.  Počet  pracovníků v organizaci 

     5.1. počet členů ....................členské příspěvky/člen  ....................................... 

5.2. celkový počet placených pracovníků  ..................................................................  

5.3. přepočtený počet placených pracovníků  ............................................................  

6. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace 

6.1. Přesný název projektu.  ........................................................................................  

       ............................................................................................................................ 

6.2. Termín konání  akce.......................................................................................... 

Doba realizace projektu: od  .......................  do  ................... .................................. 

6.3. Místo realizace projektu.................................................................................... 

6.4. Ve kterém kraji je projekt realizován.............................................................. 

6.5. Byl  předkládaný projekt dotován ze státního rozpočtu v roce 2011 ?             

ano            ne   

Pokud ano, uveďte kterým orgánem a v jaké výši ........................................... 

6.  6. Zaměření podle hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým 

organizacím pro rok 2012 

a/ tělesná výchova a sport  

b/ kultura 

c/ životní prostředí a udržitelný rozvoj 

d/ zahraniční aktivity 

e/ národnostní menšiny a etnické skupiny 

f/ romská komunita 

g/ cizinci a azylanti 

h/ zdravotnictví 

i/ rizikové chování 

       j/ ochrana spotřebitele a nájemních vztahů 

       k/ vzdělání a lidské zdroje 

       l/  děti a mládež 
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       m/ rodinná politika 

       n/ lidská práva 

       o/ ostatní ( nezařazené) 

  

6. 7.    Základní idea a stručný obsah projektu, - je povinné  podrobně rozvést v příloze 

žádosti ( viz. příloha C)     

 ( zde pouze  v bodech)   ..........................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6.8. Realizátor projektu (řešitel) 

Jméno, titul, funkce  ................................................................................................  

Organizace  ..............................................................................................................  

Adresa  .....................................................................................................................  

Telefon/Fax/ …………………………………………………………………… 

e mail  ......................................................................................................................  

6.9. Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu ..................... 

6.10. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu  ...............................  

6.11. Působnost projektu (názvy krajů).........................................................................    

6.12. Jakému počtu lidí projekt poslouží ………………………………………….. 

 

6.13. Které neprofesionální soubory, sbory, hudební tělesa a jednotlivci z ČR  

         se akce zúčastní (včetně  popisu jejich výběru na akci )  ........................... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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6.14. Předpokládaný počet souborů, jednotlivců, účinkujících, autorů děl či artefaktů 

               

……………………………………………………………………………………………………….. 

           

            6.15. Které neprofesionální soubory, sbory, hudební tělesa a jednotlivci 

          ze  zahraničí se akce zúčastní.................................................................. 

         ................................................................................................................. 

           6.16. Podíl profesionálních umělců na realizaci projektu( počet, konkretizace jejich 

                    podílu, např. lektor,porotce, konzultant apod.).....................................……… 

                

 

7. Základní údaje o rozpočtu projektu ( musí souhlasit s tabulkou rozpočtu - přílohou A)  

7.1. Celkové náklady na projekt  .................................................................................  

Neinvestiční náklady celkem  ..................................................................................  

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady)  ...........................  

Z toho materiálové náklady   ...................................................................................  

Z toho nemateriálové náklady (služby)  ..................................................................  

Investiční náklady celkem ( pokud jsou součástí projektu) ....................................  

           7.2.  Předpokládané  příjmy z projektu .................................................................... 

7.3. Výše požadované neinvestiční dotace celkem  .......  tj. max. % ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady)  ...........................  

Z toho materiálové náklady   ...................................................................................  

Z toho nemateriálové náklady (služby)  ..................................................................  

7.4. Vlastní podíl organizace na financování projektu (pokud se organizace podílí 

vlastními příjmy, např. z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných 

služeb) 

V Kč ...................................................v % ..............................................................  
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7.5. Podíl  ústředních orgánů, krajských, magistrátních nebo obecních úřadů na 

financování projektu (předpoklad) 

Název  ...................................  částka  .......................................  %  ........................  

7.6. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) 

na financování projektu (předpoklad) 

Název  ...................................  částka  .......................................  %  ........................  

7.7. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (předpoklad) 

Název  ...................................  částka  .......................................  %  ........................  

8. Údaje o celkových  příjmech a výdajích organizace v předcházejícím  uzavřeném 

kalendářním roce. 

8.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem  ..................................................................  

8.2. Příspěvky ústředních orgánů, krajských,  magistrátních, obecních úřadů 

(název a výše) ..........................................  

 .................................................................................................................................  

8.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (název a výše) ....................................  

8.4. Příjmy z členských příspěvků  ..............................................................................  

8.5. Další příjmy  ...........................................................................................................  

8.6. Celkové výdaje  ......................................................................................................  

 

9. Přehled o dotacích   v tis. Kč 

rok 

 

MK - odb. reg. 

a národ. kultury 

MK - ostatní 

odbory 

další  

ministerstva 

 

krajský úřad 

obec, město 

 

2008       

2009      

2010       

2011      
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10. Povinné přílohy projektu 

Předepsané povinné přílohy je nutno předložit jako součást projektu spolu se žádostí.  

 

 rozpočet projektu vyplněný v obou sloupcích (viz. příloha A), 

 zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu ( viz. příloha B), 

 podrobný popis projektu – popis záměru, cíl,  obsah ( viz. příloha C), 

 doklad o předchozí činnosti ( v případě, že předkladatel žádá o dotaci poprvé, uvede 

podrobnou informaci o svých kulturních projektech, viz bod 3.3. žádosti), 

 kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov občanského sdružení 

registrovaných u  Ministerstva  vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení 

společnosti, živnostenský list, zřizovací listina, u fyzických osob výpis z trestního 

rejstříku ne starší 3 měsíců),  

 kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, včetně aktualizace, 

 kopie dokladu o přidělení IČO, 

 odborné posudky dvou recenzentů  pouze k projektu zaměřenému na ediční činnost, 

 čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči 

státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke 

zdravotní pojišťovně( viz příloha D). 

 

11. Předkladatel je povinen v žádosti vyplnit všechny rubriky údaji, a to i v případě, že 

dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze.  

12. Předkladatel souhlasí se zveřejněním identifikačních údajů o své osobě a o výši 

poskytnuté dotace ve veřejně přístupném informačním systému (internetové stránky 

MK, CEDR - MF, informační systém Úřadu vlády ČR). 

13. Předkladatel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů.  

 

_____________________________             ____________________________                                             

                   razítko                                                                podpis statutárního zástupce 

Zdroj: Internetový zdroj č. 17
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Příloha č. 5 – Vzor dotazníku 

1. Účastnil(a) jste se již minulého ročníku Přehlídky?    □ ANO    □ NE, jsem zde poprvé 

2. Koupil(a) jste si již nějaký Tradiční výrobek Slovácka? □ ANO    □ NE □ ZVAŽUJI 

3. Vyhovuje vám výše vstupného?     □ANO    □ NE  Zvýšit? Snížit? 

4. Jste místní? (Za místního je považován každý, kdo nevyhledal ubytování)  □ ANO    □ NE 

5. Co byste změnil(a) na této akci? ………………………………………………………………………….. 

6. Prosím o rámcové doplnění vašeho věku pro účely statistického vyhodnocení: (Věková kategorie). 

- 0 – 20 let 

- 20 – 30 

- 30 – 50  

- 50 – 60 

- 60 a více 

7. □ Muž    □ Žena 

Zdroj: Vlastní 

 


