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1. Úvod 

Cestovní ruch patří celosvětově mezi dynamičtější a rozvíjející se ekonomická odvětví. 

Podílí se významně na tvorbě hrubého domácího produktu, na tvorbě pracovních míst,  

na rozvoji regionů a obcí. Cestovní ruch se také podílí na rozvoji dalších odvětví, jako jsou 

doprava, stavebnictví, obchod, bankovnictví, kultura či sport, tím také nabízí mnoho 

nových pracovních příležitostí. Cestování se v dnešní době stává významným 

společenským fenoménem a patří mezi základní potřeby lidí. Cestovní ruch je důležitým 

faktorem regionálního rozvoje.  

Práce je zaměřena na analýzu regionální značky konkrétně v Mikroregionu Górolsko 

Swoboda. Toto území se nachází na rozmezí tří států Česka, Polska a Slovenska. 

Rozprostírá se mezi významnými a turisticky známými horskými uskupeními 

Moravskoslezskými Beskydami a Slezskými Beskydami. Mezi nejvýznamnější silné 

stránky regionu v souvislosti s přírodním prostředím patří čisté ovzduší s pestrou, 

zachovalou a zdravou přírodou. Území mikroregionu se může chlubit řadou atraktivit 

vhodných pro cestovní ruch. Jedná se jak o výjimečné přírodní zdroje, tak o řadu 

historických a významných památek a ostatních kulturně společenských a sportovních 

akcí. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

autorka zabývá cestovním ruchem, konkrétně jeho typologii a politikou. Dále pak teorii 

regionálního rozvoje, kde přibližuje hlavní cíle regionální politiky a charakteristiku 

regionu, mikroregionu. Následně jsou v práci shrnuty faktory ovlivňující cestovních ruch.  

Praktická část je zaměřena na analýzu regionální značky Górolsko Swoboda, která 

napomáhá k rozvoji regionu, získáním nových turistů či posílením malého a středního 

podnikání. Tato značka se uděluje zejména řemeslným a potravinářským výrobkům  

a zemědělským nebo přírodním produktům. Zákazníkovi značka garantuje, že výrobek byl 

vyroben v daném mikroregionu a zaručuje, že neškodí životnímu prostředí. Zakoupením 

tohoto výrobku získáte originální suvenýr a zároveň tím podpoříte místního výrobce.  

Cílem práce je analýza, která byla provedena pomocí dotazníkového šetření u vybraných 

producentů regionální značky Górolsko Swoboda. Průzkum byl zaměřen na jejich 

spokojenost se získáním Certifikátu. Dále byl zpracován dotazník pro veřejnost, který je 

zaměřen na propagaci značky a možnosti nákupu výrobků. V závěru jsou uvedeny možné 

návrhy na zlepšení systému značení.  
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2. Cestovní ruch jako faktor regionálního rozvoje 

Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén. Zachycuje největší přesun 

lidské populace za poznáním, rekreaci a dalšími aktivitami. Definic cestovního ruchu 

existuje mnoho. Cestovní ruch je podle Světové organizace cestovního ruchu UNWTO 

(United Nations World Tourism Organization) „činnost osoby cestující na přechodnou 

dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je stanoveno, 

přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném 

místě“.
1
 Z této definice vyplývá, že cestovní ruch není cesta za práci, kde cílem cestovatele 

je výdělek. Ani se nejedná o dlouhodobou migraci obyvatel.  

Začátek rozvoje moderního cestovního roku se datuje na přelomu 19. a 20. století, tehdy 

docházelo k vytváření cestovního ruchu ve vyspělých zemích. V dnešní době se řadí mezi 

důležitá hospodářská odvětví. Ve světě patří spolu s ropným obchodem a automobilovým 

průmyslem ke třem největším exportním odvětvím.  

Cestovní ruch je nazýván tzv. průřezovým odvětvím, díky tomu, že ovlivňuje další 

hospodářská odvětví, která pro něj pracují. Patří zde například doprava, potravinářství, 

stavebnictví, zemědělství, fotografický průmysl, překladatelské služby, atd. Nabízí mnoho 

pracovních příležitostí pro kvalifikovanou pracovní sílu. Zaměstnává drobné místní 

provozovny a snaží se o využívání kulturních, historických či přírodních atraktivit 

cestování.  

V České republice po roce 1989, kdy proběhly politické a ekonomické změny, prošel 

cestovní ruch také velkých změn a stal se důležitou součástí české ekonomiky. Tedy  

po revoluci se náš stát stal vyhledávaným terčem turistů z celého světa.
2
  

Podle informací České statistického úřadu je v cestovním ruchu zaměstnáno téměř 

240 tisíc osob. 
3
 Příjmy České republiky z mezinárodního cestovního ruchu dosáhly v roce 

2011 celkem 135 miliard korun, saldo platební bilance za cestovní ruch skončilo 

přebytkem 54,4 miliardy korun. Výdaje českých občanů na zahraniční cestovní ruch činily 

v roce 2011 celkem 80,6 miliardy korun, což bylo o 3,8 procenta více než v roce 2010. 

Také do vývoje této položky se promítl vývoj kurzu koruny k euru, který však v tomto 

případě hrál ve prospěch českých turistů.
4
 

                                                 
1 Ryglová (2011, s. 15) 
2 Ryglová (2011) 
3 Český statistický úřad (2012) 
4 Czech tourism (2012) 
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2.1 Typologie cestovního ruchu 

Typologie má velký význam pro rozvoj cestovního ruchu, dělí se na druhy a formy. Druhy 

cestovního ruchu se týkají motivace. Příčiny, které ovlivňují cestovní ruch, jsou řazeny 

mezi formy cestovního ruchu. Často dochází ke kombinaci forem a druhů cestovního 

ruchu, tak aby byly splněny všechny potřeby účastníků cestovního ruchu. Dále je důležitá 

ochrana životního prostředí, kterou ovlivňuje spojení těchto činností.  

2.1.1 Formy cestovního ruchu 

Formy cestovního ruchu odpovídají potřebám svých účastníků. Mezi základní formy patří: 

1. z geografického hlediska 

- domácí cestovní ruch 

- zahraniční cestovní ruch 

- mezinárodní cestovní ruch 

- vnitřní cestovní ruch 

- národní cestovní ruch 

- regionální cestovní ruch 

3. podle počtu účastníků 

- individuální cestovní ruch 

- skupinový cestovní ruch 

- masový cestovní ruch 

- ekologický cestovní ruch 

4. podle způsobu organizování 

- individuální cesty 

- organizovaný zájezd 

- klubový cestovní ruch 

5. podle věku účastníků 

- cestovní ruch dětí 

- mládežnický cestovní ruch 

- rodinný cestovní ruch 

- seniorský cestovní ruch 

6. podle délky účasti 

- výletní cestovní ruch 

- krátkodobý cestovní ruch 

- víkendový cestovní ruch 
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- dlouhodobý cestovní ruch 

7. podle převažujícího místa pobytu 

- městský cestovní ruch 

- příměstský cestovní ruch 

- venkovský cestovní ruch 

- agroturistika 

- horský, vysokohorský cestovní ruch 

- přímořský cestovní ruch 

8. podle ročního období 

- sezonní cestovní ruch 

- mimosezonní cestovní ruch 

- celoroční cestovní ruch 

9. podle použitého dopravního prostředku 

- motorizovaný cestovní ruch 

- železniční cestovní ruch 

-  letecký cestovní ruch 

- lodní cestovní ruch 

10. z hlediska dynamiky 

- pobytový cestovní ruch 

- putovní cestovní ruch 

11. ze sociologického hlediska 

- návštěvy příbuzných a známých 

- sociální cestovní ruch 

- komerční cestovní ruch 

- etnický cestovní ruch
5
 

 

2.1.2 Druhy cestovního ruchu 

Jako druhy cestovního ruchu chápeme účely, pro které lidé cestují nebo pobývají na cizím 

území. Níže jsou uvedeny konkrétní druhy cestovního ruchu. 

- Rekreační cestovní ruch – přispívá k regeneraci fyzických a duševních sil lidí. Jedná se 

především o pobyt v přírodním prostředí, například u vod, v lesích nebo na horách. 

Využíván je individuálně nebo rodinami s dětmi, kde dochází k pronájmu zařízení.  

                                                 
5 Hesková (2006, s. 27 - 36) 
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- Sportovní cestovní ruch – nejčastěji určen pro skupinu lidí, kteří upřednostňují aktivní 

odpočinek. Jde např. o turistiku a to horskou, pěší nebo cykloturistiku. Sportovní cestovní 

ruch se dělí podle ročních období, v létě návštěvníci využívají letní koupaliště, jezera, 

rybníky, míčové hry nebo golf. V zimním období účastníci cestovního ruchu mají zájem  

o lyžování, sáňkování či bruslení. Může docházet i k využívání sportovního cestovního 

ruchu v pasivní podobě, a to jako sportovní diváci a fanoušci. 

- Dobrodružný cestovní ruch – může být součástí sportovního cestovního ruchu.  

Za hlavní cíl si klade objevování neznámého, zažít nějaké dobrodružství a bývá často 

vystavován rizikům. Jde o touhu člověka změnit svůj každodenní život, například noční 

putování, zdolávaní vrcholu hor, vyzkoušet adrenalinové sporty (bungee jumping, rafting, 

atd.).  

- Myslivecký a rybářský cestovní ruch – ve většině případu je spojen s rekreačním  

a sportovním cestovním ruchem. Zájemci o tento cestovní ruch musí dodržovat stanovenou 

legislativu, podléhat kontrole a to jak v počtu odstřelené zvěře, tak i v lovu ryb.   

- Náboženský cestovní ruch – jedná se i o poutní cestovní ruch, který je spojen 

s tradicemi světových náboženství. Jeho nejčastějším cílem jsou poutě na poutnická místa 

(Jeruzalém, Mekka, Vatikán, svaté hory nebo svaté řeky). 

- Kulturní cestovní ruch – v praxi jde o návštěvu muzeí, galerií, výstav, divadelních  

a hudebních festivalů. Kulturní cestovní ruch představuje kombinaci vzdělání a účelného 

trávení volného času, jeho účastníci jsou seznámeni nejen s historií a kulturou, ale  

i sociální a ekonomickou situací navštíveného místa.  

- Lázeňský cestovní ruch – je zaměřen na léčbu, prevenci, relaxaci, celkovou obnovu 

fyzických a duševních sil jednotlivce. V rámci tohoto cestovního ruchu dochází 

v lázeňských městech k rozvoji společenského a kulturního života, který má pozitivní 

dopad na výsledky lázeňské léčby.  

- Zdravotní cestovní ruch – umožňuje preventivně zachovat zdraví před negativními 

vlivy. Produkty tohoto cestovního ruchu nabízejí nejen lázně, ale i wellness hotely, které 

jsou ve světě velice úspěšné a klienty velice vyhledávané.   

- Obchodní cestovní ruch – cestovní ruch, který je spojen s profesními aktivitami.  

- Kongresový cestovní ruch – zaměřen na výměnu vědeckých a odborných zkušeností. 

Předmětem je především pořádání kongresů, konferencí, seminářů, výstav a veletrhů.  

Od ostatních druhů cestovního ruchu se odlišuje tím, že se často koncentruje do velkých 

měst.   
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- Stimulační cestovní ruch – označuje cestování s cílem stimulovat zaměstnance k vyšší 

motivaci pracovního výkonu. Napomáhá k lepšímu vztahu mezi zaměstnanci firmy. Účast 

na stimulačním cestovním ruchu je součástí odměny, prémie. 
6
 

 

2.2 Politika cestovního ruchu 

Cestovní ruch představuje významné světové ekonomické odvětví a stává se důležitým 

faktorem regionálního rozvoje.  

Politika cestovního ruchu je součástí hospodářské politiky a její cíle spadají do oblasti 

ekonomické, společenské a ekologické. „V posledních letech dochází k posílení významu 

cestovního ruchu v regionální politice. Vysoká dynamika růstu cestovního ruchu v daném 

regionu může efektivně napomáhat regionům se strukturálními problémy, protože 

představuje oblast ekonomiky, kde lez předpokládat stabilní ekonomický vývoj  

bez významných cyklických problémů. Tím cestovní ruch vytváří ekonomické prostředí, 

které je odolnější vůči strukturálním problémům. Pro regiony ekonomicky slabé je zvláště 

významný multiplikační efekt cestovního ruchu, neboť znásobuje kvantitativní růst daného 

regionu. Cestovní ruch dokáže při relativně nízkých nákladech generovat pracovní místa,  

a může být tak využit pro řešení problémů regionů, které se potýkají s vysokou 

nezaměstnaností.“ 
7
 

 

Nositelé politiky cestovního ruchu 

- „veřejnoprávní instituce (stát, regiony, obce, úřady) 

 - soukromoprávní instituce (profesní svazy, zájmová sdružení, podnikatelská sdružení) 

- dobrovolné zájmové skupiny a akční sdružení (místní hoteliéři, účelová sdružení) 

V dnešní době se snaží ovládnout politiku cestovního ruchu ve svůj prospěch především 

asociace, různá sdružení, hoteloví řetězci a letecké společnosti.“ 
8
 

 

 

 

                                                 
6 Hesková (2006) 
7 Wokoun a kol. (2008, s. 206-207) 
8 Wokoun a kol. (2008, s. 209) 
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2.3 Teorie regionálního rozvoje 

Z praktického hlediska je regionální rozvoj definován jako vyšší využívání a zvyšování 

potenciálu daného systematicky vymezeného prostoru vznikající v důsledku prostorové 

optimalizace socioekonomických aktivit a využití přírodních zdrojů.
9
 Potenciál regionů lze 

vyjádřit pomocí různých ukazatelů, např. HDP na obyvatele, míry nezaměstnanosti, 

průměrné mzdy, vzdělanosti, kvality a dostupnosti infrastruktury. Tuto definici 

regionálního rozvoje najdeme především na krajských, městských nebo obecních úřadech, 

tedy v neakademických institucích.  

„Definici regionálního rozvoje podle akademického přístupu chápeme jako aplikaci nauk 

na ekonomii, geografii a sociologii, které řeší vztahy systematicky vymezeného prostoru  

a jsou ovlivněny přírodně-geografickými, ekonomickými a sociálními podmínkami 

v daném regionu.“ 
10

 

 

2.4 Regiony 

Již mnoho let se snaží odborníci o definici pojmu region. Pojem region se používá 

v různých odborných a obsahových souvislostech. H. H. Blotevogel proto regiony 

označuje za „ vícedimenzionální sémantická pole“. Pro P. Weichharta jsou regiony 

v závislosti na daném kontextu „chimérou, artefaktem nebo strukturálním principem 

společenských systémů“. „Regiony neexistují samy o sobě. Jsou výsledkem procesu 

abstrakce, zobecnění anebo konstrukce, to znamená specifického postupu jejich 

vymezování, který nazýváme regionalizace.“
11

 

Pojmy region a regionální se v 80. a 90. letech minulého století staly velice populární, a to 

v oblasti vědecké i politické.  

2.4.1 Regionální politika 

„Regionální politiku je nutno chápat jako součást souboru ekonomických a sociálních 

politik, pomocí nichž se státy snaží dosáhnout národních cílů, jsou to ekonomický růst, 

udržitelný rozvoj, kvalitní životní prostředí, sociální a politická stabilita.  

Hlavním cílem regionální politiky bylo vytvořit předpoklady pro zmírnění či odstranění 

neúměrných diferencí v rozvoji jednotlivých regionů v rámci státu a souběžně přispět  

ke zvýšení konkurenceschopnosti jak regionů, tak celé národní ekonomiky. 

                                                 
9   Wokoun a kol. (2008) 
10  Wokoun a kol. (2008, s. 11) 
11  Wokoun a kol. (2008, s. 282) 
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Regionální politiku obecně definujeme jako soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích  

ke snižování velkých rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů.“ 
12

 

„Mezi další cíle regionální politiky patří snížení výrazných meziregionálních diferencí 

v úrovni nezaměstnanosti, v průměrných příjmech, sblížení úrovně hrubého domácího 

produktu v jednotlivých regionech. Dále pak bývají formulovány cíle povzbuzení 

podnikatelských aktivit v regionu, zlepšit vybavenost regionu technickou infrastrukturou, 

povzbudit bytovou výstavbu v regionu, zkvalitnit ekologickou situaci v regionu.“ 
13

 

Nástroje regionální politiky jsou odvozovány z cílů regionální politiky a lze je členit do tří 

skupin:  

 makroekonomické nástroje (jsou omezovány ostatními cíly národohospodářské 

politiky, například snižováním inflace, vyrovnaností platební bilance) 

 mikroekonomické nástroje (jedná o ovlivňování rozhodování ekonomických 

subjektů o jejich lokalizaci, např. částečná úhrada nákladů na stěhování, výkup 

nemovitostí či podpora při nákupu nového bytu) 

 ostatní nástroje (mezi, které patří administrativní nástroje, institucionální nástroje – 

regionální rozvojové agentury).
14

 

„Na národní úrovni je používáno celkem sedm různých kategorií nástrojů regionální 

politiky: 

 infrastrukturní pomoc, 

 finanční podněty, 

 restriktivní prostředky, 

 decentralizace vládních úřadů, 

 regionální alokace veřejných investic a vládních zakázek, 

 regionální rozvojové agentury, 

 makropolitické nástroje.“
15

 

2.4.2 Regionální politika Evropské unie 

Důležitým cílem tohoto integračního procesu je snaha o snižování rozdílů v hospodářské a 

sociální úrovni regionů a členských států. Jedním z nástrojů strukturální a regionální 

politiky jsou strukturální fondy Evropské unie, dále pak fond soudržnosti (kohezní fond), 

který poskytuje prostředky hospodářsky slabším zemím EU.  

                                                 
12 Wokoun a kol. (2008, s. 23-29) 
13 Wokoun a kol. (2008, s. 35) 
14 Wokoun a kol. (2008) 
15 Wokoun a kol. (2008, s. 36) 
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„Základním účelem vytvořených strukturálních fondů je prostřednictvím rozvojových 

programů a projektů snižovat zaostalost znevýhodněných regionů včetně venkovských a 

zajistit v těchto oblastech vyrovnaný a udržitelný rozvoj.“
16

 

Regionální a strukturální politika Evropské unie je ovlivněna základními principy, mezi 

které patří: 

Princip koncentrace (jeho snahou je, aby prostředky fondů byly účelně využívány 

k dosažení předem stanovených cílů). 

Princip partnerství (jedná se o spolupráci mezi Komisí a odpovídajícími orgány, kde je 

důraz kladen, aby se konkrétní příjemci, pro něž jsou prostředky určeny např. regiony, 

města, obce podíleli na samotném rozdělování). 

Princip programování (zabývá se časovým rozvrhem pro alokaci pomoci. Prostředky 

fondů jsou přijímány na základě mnoholetých programů, nikoliv na základě jednotlivých 

projektů).  

Princip adicionality (nebo-li doplňkovosti, říká, že prostředky putující ze společného 

rozpočtu EU mají pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje, a nikoliv je plně nahrazovat.  

Princip monitorování a vyhodnocování (jde o důležitou kontrolu věcného i finančního 

plnění projektu). 

Princip solidarity (tento princip vypovídá o hospodářsky vyspělejších státech, které svými 

příspěvky do společného rozpočtu financují ekonomicky méně rozvinuté státy). 

Princip subsidiarity (pojednává o tom, aby byly určité cíle plněny na nejnižší úrovni 

rozhodování. Tento princip je ukotven v Maastrichtské smlouvě). 
17

 

 

2.4.3 NUTS 

Evropská unie rozděluje územní celky podle systému tzv. NUTS – nomenklatura územních 

statistických jednotek (z francouzského La nomenclature des unités teritoriales 

statistiques). 
18

 Počátky systému NUTS jsou datovány v 70. letech minulého století jako 

jednotný systém členění  Evropské unie. Systém NUTS byl zaveden v celé Evropské unii 

pro potřeby statistické a hodnocení úrovně regionů. Dále byl vytvořen pro stanovení výše 

podpory ze společných prostředků EU. S tímto termínem se nejčastěji setkávají žadatelé  

o dotace.  

                                                 
16 Wokoun a kol. (2008, s. 330) 
17 Wokoun a kol. (2008) 
18 Wokoun a kol. (2008) 
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„K vymezení územních statistických jednotek v souladu s metodickými principy 

klasifikace NUTS přistoupily také státy EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 

Švýcarsko) a kandidátské státy (Černá Hora, Island, Chorvatsko, Makedonie, bývalá 

jugoslávská republika a Turecko).“
19

 

V České republice rozlišujeme 4 úrovně NUTS a 2 úrovně LAU.  

NUTS 0 – stát (ČR) 

NUTS 1 – území (ČR) 

NUTS 2 – oblast (regiony soudržnosti) 

NUTS 3 – kraje (vyšší územní samosprávné celky) 

LAU 1 – okres 

LAU 2 – obce (základní územní jednotka) 

 

Tab. 2.1: Přehled územních jednotek v ČR 

 
NUTS 0 1 

NUTS 1 1 

NUTS 2 8 

NUTS 3 14 

LAU 1 76+1 

LAU 2 6254 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Obr. 2.1: Oblasti NUTS 2 a NUTS 3 

 
 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

                                                 
19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (2012) 
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Tab. 2.2: Hodnoty počtu obyvatel pro tři základní úrovně NUTS regionů: 

Úroveň Minimum Maximum 

NUTS 1 3 miliony 7 milionů 

NUTS 2 800 000 3 miliony 

NUTS 3 150 000 800 000 
Zdroj: Wokoun R. a kol., Regionální rozvoj (2008) 

Minimální a maximální hodnoty pro tři základní úrovně NUTS regionů jsou uvedeny 

v Nařízení EP a Rady (ES) č. 1059/2003 o společné klasifikaci územních jednotek.
20

 

 

2.4.4 Mikroregiony, turistické regiony, euroregiony 

Mikroregiony 

Území, které není administrativně členěno, má spíše geografický charakter. Pojem 

mikroregion je definován jako území tvořeno správními obvody několika obcí, které jsou 

spojeny za účelem dosažení společného stanoveného cíle. Takový svazek, pak vzniká 

z vlastní iniciativy, nikoliv ze zákona. Jedná se tedy o malé území, které má společné 

znaky. Jde o území vymezené přirozeným přírodním reliéfem krajiny, historii, chráněnou 

krajinnou oblastí nebo turisticky zajímavým místem. Takto formalizované mikroregiony 

mohou žádat o finanční podporu z fondů.  

Turistické regiony 

Tyto regiony jsou definovány jako území, kde dochází díky cestovního ruchu k sjednocení 

prvků v dané oblasti a dále je odlišuje od ostatních regionů. Turistické regiony dále 

členíme na turistické oblasti. V roce 2010 zveřejnil CzechTourism rozdělení České 

republiky na 17 turistických regionů a 40 turistických oblastí. Turistické regiony se 

nepřekrývají s administrativním uspořádáním země na samosprávě kraje, již hospodaří 

vlastními prostředky na podporu cestovního ruchu.  

Euroregion 

Jedná se o přeshraniční spolupráci, která byla založena na základě dohody příhraničních 

regionů dvou nebo více zemí. Hlavním důvodem zakládání těchto svazků je odstraňování 

nerovností mezi regiony na obou stranách hranice. Euroregiony jsou definovány jako 

nadnárodní typ svazků či sdružení měst a obcí. Cílem euroregionu je podpora a realizace 

projektů na základě spolupráce mezi smluvními stranami.
21

 

 

                                                 
20 Wokoun a kol. (2008, s. 336) 
21 Ryglová (2011) 
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2.5 Možnosti vlivu cestovního ruchu na rozvoj regionu 

Cestovní ruch lze právem považovat za současný fenomén doby, který má významné 

perspektivy do budoucnosti, a to i přes negativní vlivy a překážky.  

V dnešní době vývoj cestovního ruchu na území České republiky je vyhlášen jako podpora 

rozšíření regionální nabídky v rámci řešení problému rozvoje regionů. Podpora rozvoje 

cestovního ruchu se stává součástí marketingové komunikace měst a obcí.  

 

SWOT analýza podmínek pro cestovní ruch v ČR 

Uvedené body analýzy popisují všeobecnou charakteristiku, která se stává v regionálním 

prostředí proměnlivou.  

Silné stránky 

- bohatství přírodních zdrojů 

- vhodné sociální zdroje, přizpůsobivá pracovní síla 

- pestrá nabídka historických, kulturních a technických památek 

- mnoho dochovaných tradic, folklóru 

- propracovaný systém značení (husté sítě) 

- hlavní město – Praha, která má výhodnou centrální polohu 

Slabé stránky 

- chybí správně cílená propagace 

- nedostatečný marketing pro zviditelnění regionů 

- velké rozdíly v rozsahu, úrovni a kvalitě služeb 

- viditelné regionální rozdíly v infrastruktuře 

Příležitosti 

- vytváření projektů a využití nabídky programů EU v oblasti ČR 

- rozšiřování spolupráce příhraničních regionů 

- rozvoj nových produktů v ČR 

- podpora podnikání v ČR 

Hrozby 

- nedostatek finančních prostředků pro rozvoj podnikatelských záměrů 

- malý důraz kladen na význam malého a středního podnikání v ČR 

- nedokonalé zhodnocení významu potenciálu regionů 

- nerovnoměrné uplatnění odborníků v ČR
22

 

                                                 
22 Pásková (2002) 
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Charakter vlivu ČR na rozvoj regionu 

Při hodnocení vlivu cestovního ruchu na prosperitu území se zpravidla předpokládají 

následující efekty: 

- zvýšení HDP 

- zlepšení platební bilance – devizové příjmy 

- rozvoj zaměstnanosti 

- rozpočtové příjmy 

- rozvoj investic 

- výrazný rozvoj služeb 

- využití skrytých možností 

- uplatnění místních zvláštností 

- posílení místní identity 

Velmi důležitým předpokladem je zpracování charakteristiky turistické destinace a její 

znaky, což umožňuje vymezit jisté specifické a zatím dosud nedoceněné možnosti. Sem 

patří zvláště opomíjené přírodní lokality, architektonické zvláštnosti, historické vazby, 

kulturní dědictví. 

Významnou roli může hrát obnovení tradic nebo naopak jejich postupné formování 

prostřednictvím nově se vytvářejících společenských akcí. 
23

  

3. Faktory rozvoje cestovního ruchu 

Cestovní ruch chápeme v naší práci především jako ekonomickou aktivitu. Při posuzování 

faktorů cestovního ruchu je nezbytné brát v úvahu udržitelnost environmentálních a socio-

kulturních jevů.  

3.1 Faktory ovlivňující cestovní ruch 

Faktory ovlivňující cestovní ruch jsou děleny do tří skupin, a to na faktory lokalizační, 

které určují, co cestovatel „musí vidět“, dále to jsou realizační faktory – zda k „tomu“ 

cestovatel dojede a uspokojí své základní potřeby, což znamená, že bude mít kde přespat či 

najíst se. Třetí skupinu tvoří selektivní faktory, které zjišťují, zda někdo vůbec přijede. 
24

 

                                                 
23 Lednický (2002) 
24 Ryglová (2011, s. 34) 
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3.1.1 Lokalizační faktory 

Lokalizační faktory představují podmínky pro cestovní ruch, které jsou charakterizovány 

územím a jsou prakticky nezměnitelné. Patří mezi ně hlavně přírodní podmínky – klima, 

charakter terénu, vodní poměry, přírodní atraktivity, živočichové a rostliny. Dále se zde 

řadí společenské atraktivity, které vznikly díky činnosti lidí, například zvyky, tradice, 

památky nebo slavnosti. Pro cestovatele lokalizační faktor znamená to, co musí vidět. 
25

 

3.1.2 Realizační faktory 

Realizační faktory se týkají dopravy a infrastruktury služeb (ubytování, stravovaní a další 

služby). Při nedostatečné nabídce kvality služeb, nelze dobře sestavit turistické produkty. 

Bez dostatečné kvality služeb i při uspokojující kapacitě není možné ekonomický přínos 

cestovního ruchu dlouhodobě udržet. „Pro hodnocení těchto faktorů se používají různí 

ukazatelé, například počet návštěvníků v určitém prostoru, velikost přepravních kapacit  

a jejich kvalita, občanská vybavenost (obchodní, směnárenské, bankovní služby), stupeň 

modernizace a restrukturalizace ubytovacích a stravovacích zařízení atd.“ 
26

 

 

3.1.3 Selektivní (stimulační) faktory 

„Selektivní faktory mají za úkol stimulovat vznik a rozvoj cestovního ruchu. Tyto faktory 

souvisejí především se spotřebitelským chováním, které je ovlivňováno čtyřmi základními 

psychologickými faktory – motivací, vnímáním, učením a postoji. Tyto faktory působí  

na cestovní ruch na všech úrovních  - mezinárodní či makroekonomické, například 

v podobě souboru předpisů EU regulujících praxi stravovacích zařízení nebo na úrovni 

národní měny, také i regionální (např. v podobě vyhlášení památkové rezervace, zřízení 

místního rozvojového fondu).“
27

  

Stimulační faktory jsou děleny do dvou částí a to na objektivní a subjektivní stimulační 

faktory. Objektivní zahrnují politické faktory (zde řadíme politické skutečnosti – mírové 

uspořádání světa), ekonomické faktory (směnitelnost měny, výše reálné mzdy, možnosti 

čerpání prostředků na rozvoj cestovního ruchu z Evropských fondů), demografické 

skutečnosti (počet obyvatel, střední délka života, mobilita), administrativní podmínky 

(právní předpisy, zákony, vyhlášky).  

                                                 
25 Ryglová (2011, s. 34) 
26 Ryglová (2011, s. 35)  
27 Ryglová (2011, 37-38 s.) 
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Mezi subjektivní stimulační faktory patří především psychologické faktory, kde je velký 

důraz kladen na reklamu, propagaci, zkušenost a módnost.
28

 

 

Mikroregiony mají důležitý význam v dané oblasti, v rámci nich lze používat specifické 

přístupy. Například na podporu drobného a středního podnikání nebo získáváním nových 

turistů. Každý region má svůj charakter, který je dán nejen zdejšími obyvateli a jejich 

zvyky nebo tradicemi, ale také bohatstvím přírody, toto všechno lze ocenit pomocí 

regionálních značek.  

 

3.2 Regionální značka 

Cestovní ruch je významnou pracovní příležitosti obyvatel regionů. Rozlišujeme různé 

druhy služeb v cestovním ruchu – ubytovací, stravovací, lázeňské, dopravní, a kulturně-

společenské. Roste zájem turistů o tradiční výrobky a místní speciality. Dané výrobky lze 

nazvat suvenýry, typické pro daný region. Jejich snahou je zachovat místní tradice a zvyky. 

Značením místních produktů je jednou z možností, jak přirozeně spojit ochranu přírody 

s hospodařením člověka.  

3.2.1 Regionální značení 

Regionální značky vedou také k rozvoji udržitelného cestovního ruchu. Podle Páskové 

„analogie pro udržitelnost cestovního ruchu je očividná. Cestovní ruch je souhrnem cest 

obyvatel této planety a služeb průmyslu, který zabezpečuje jejich hladký průběh. Úkolem 

cestovního ruchu je obohatit návštěvníky i místní komunity (spíše ekonomicky), ale může 

také ochudit návštěvníky i místní obyvatele oslabením ekonomik – díky vlivu národních 

subjektů, narušením jejich tradic a styl života, posílením regionální a sociální nerovnosti. 

Cestovní ruch by měl spíše přispívat ke zvelebování naší planety než k její devastaci.“ 
29

  

Nákup místních výrobků a využívání místních surovin snižuje zátěž životního prostředí 

vzhledem ke krátké přepravě. Značené výrobky a s nimi spojená propagace, prodej, 

případně osobní setkání s výrobci, kde je možná i návštěva dílen či farem to vše posiluje 

turistickou aktivitu regionu.  

                                                 
28 Ryglová (2011, s. 37) 
29 Pásková (2008, s. 12)  
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Značené výrobky podporují spolupráci mezi podnikateli tedy výrobci a prodejci, také 

s ochranci přírody a neziskovými organizacemi. Tato spolupráce napomáhá k čerpání 

různých forem podpory z národních i evropských zdrojů.  

Mezi cílové skupiny znační produktů patří zákazníci, výrobci a instituce místní správy a 

samosprávy. „Spotřebitelé, kteří budou značené výrobky kupovat, přímo ovlivní úspěšnost 

značky v regionu. Ať se jedná o turisty a návštěvníky regionu (tuzemské i zahraniční), 

kteří si chtějí „vychutnat“ region ve všech jeho podobách, nebo jsou to místní obyvatelé, 

kteří jsou hrdí na výrobky pocházející z jejich domova a nákupem chtějí podpořit „své“ 

místní výrobce, zvýšenou poptávkou po značených regionálních produktech pomohou 

zvýšit tržby místním výrobcům a tím podpoří další rozvoj jejich podnikání.“
30

 

Výrobci, zemědělci a další podnikatelé mezi sebou viděli velkou konkurenci, ale díky 

přijetí značky se stávají společnou konkurenční výhodou oproti výrobcům mimo region. 

Dochází k vytvoření sítě mezi výrobci, zemědělci, prodejci a poskytovateli služeb, kteří 

navzájem spolupracují a organizují společné aktivity. Značka nejen, že ovlivňuje 

kupujícího i spotřebitele, ale je také užitečnou formou propagace a reklamy.  

Místní či regionální značení dnes již existuje snad ve všech státech Evropy. Značení 

zaručuje kvalitu výrobků, zemědělských a potravinářských produktů přímo od řemeslníka 

či zemědělce k zákazníkovi. Značka vede k podpoře nových řemesel, zemědělských 

činností a zachování tradic, což ovlivňuje ekonomickou strukturu venkovských oblastí. 

Cílem regionálního značení je podpora rozvoje udržitelného podnikání. 
31

 

 

3.2.2 Historie značení 

Značení místní výrobků zavedlo Regionální environmentální centrum Česká republika,  

o. s. v roce 2004. Na začátku značení byly vybrány tři oblasti, známé svým přírodním 

bohatstvím a zároveň s dostatečným množstvím místních tradičních výrobků a služeb – 

národní parky Krkonoše a Šumava a CHKO Beskydy.  

V roce 2005 byla stanovena podrobnější pravidla a kritéria k označování výrobků,  

pod názvem Domácí výrobky. Následně došlo k vytvoření názvu a grafického zpracování 

značky a nakonec k udělení certifikátu výrobkům v Krkonoších, Beskydech a později i  

na Šumavě. V následujících pěti letech se ke značení přidaly další regiony. V roce 2010 se 

ke značení zapojilo celkem 13 regionů.
32

 

                                                 
30 Čadilová (2011) 
31 Čadilová (2011) 
32 Marketingová studie v rámci projektu „Vyrobeno na venkově“ (2010) 
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V roce 2008 vznikla Asociace regionálních značek, o. s., která úspěšně sjednotila 

rozvíjející aktivity spojené se značením. 

 

3.2.3 Asociace regionálních značek 

Systém regionálního značení výrobků je řízen na nadnárodní úrovni Asociací regionálních 

značek, o. s. (ARZ), která sdružuje regiony s vlastní značkou. ARZ sídlí v Praze, jedná 

s jednotlivými regionálními koordinátory a také se zúčastňuje certifikačního procesu. 

Činnost ARZ je upravena stanovami a vnitřním řádem. 

Asociace regionálních značek, o. s. sdružuje právnické i fyzické osoby, které se podílejí  

na zavádění, správě a rozvoji regionálních značek pro výrobky, produkty a služby 

fungujících na území České republiky (případně dalších států), které jsou založené  

na jednotných principech fungování značení a které využívají jednotného grafického stylu. 

Hlavním cílem ARZ je zviditelnit venkovské regiony a chráněná území a využít jejich 

socioekonomických výhod. Značky mají podpořit rozvoj sociálně, kulturně a 

environmentálně orientované ekonomiky v těchto přírodně a kulturně hodnotných 

regionech. Hlavní podporovanou skupinou jsou zdejší podnikatelé (řemeslníci, zemědělci, 

malé a střední firmy), kteří mají potenciál využít dobrého jména regionu – jejich produkty 

jsou jedinečné svou vazbou na region, kvalitní a nepoškozují životní prostředí.
33

 

Každá regionální značka v ARZ je řízená samostatně a není závislá na ostatních značkách. 

Za danou značku zodpovídá regionální koordinátor, který je členem ARZ. Regionální 

značka je udělena výrobcům po splnění určitých kritérií (viz. kapitola 4.2.3).  

ARZ zajišťuje svým členům především metodické vedení, sdílení zkušeností a společnou 

propagaci značek na národní úrovni. To vše prostřednictvím práce tzv. národního 

koordinátora – osoby/osob jmenovaných Valnou hromadou ARZ.
34

 

 

Cílem sdružení je podpora udržitelného rozvoje v regionech ČR prostřednictvím rozvíjení 

regionálních značek pro výrobky a služby. Tohoto cíle je dosahováno těmito hlavními 

činnostmi: 

a) koordinační činnost pro národní systém regionálních značek, 

b) pomoc jednotlivým členským regionům při zavádění a rozvíjení regionální značky, 

c) podpora a zprostředkování výměny informací a zkušeností, 

d) podpora propagace, marketingu a reklamy regionálních značek, 

                                                 
33 ASOCIACE REGIONÁLNÍCH ZNAČEK, Vnitřní řád ARZ (2011) 
34 ASOCIACE REGIONÁLNÍCH ZNAČEK, Vnitřní řád ARZ (2011) 
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e) realizace vlastních projektů v oblasti regionálního rozvoje, 

f) spolupráce s dalšími organizacemi (českými i zahraničními/mezinárodními)  

na projektech v oblasti regionálního rozvoje.
35

 

Příjmy Asociace regionálních značek, o. s. jsou tvořeny především členskými příspěvky, 

dotacemi, dary, příspěvky, granty fyzických i právnických osob a prostředky z vedlejších 

činností. Prostředky mohou být využity pouze na činnosti, které souvisejí s cíli sdružení.  

 

3.2.4 Značení v regionech 

Regiony v České republice jsou charakterizovány různým přírodním bohatstvím, tradicemi 

a kulturou. Cílem regionálního značení je podpora rozvoje udržitelného podnikání  

a zviditelnit tradiční regiony. Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo 

celkem 15 regionů -  Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, 

Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a Podkrkonoší, Haná, 

Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko a Broumovsko. V každém z nich vznikla 

regionální značka svým vzhledem charakterizující dané území. Značka byla vytvořena  

v rámci systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. 

(ARZ). Uděluje se produktům spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským 

produktům, které splňují certifikační kritéria. Napomáhá koordinátorovi získávat finanční 

zdroje pro systém značení, v marketingu, propagaci a prezentaci značky. Dále jeho náplní 

práce jsou společné webové stránky systému Regionální výrobky. Zajišťuje spolupráci 

mezi regiony, které jsou členy systému.  

Každý region má svého regionálního koordinátora, jehož úkolem je komunikace s místními 

výrobci a ARZ. Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise, která je zavedena 

v každém regionu. Po splnění jednotných pravidel, které se můžou mezi regiony lišit, 

dochází k získání regionální značky.
36

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 ASOCIACE REGIONÁLNÍCH ZNAČEK, Stanovy ARZ (2011) 
36 REGIONÁLNÍ ZNAČKY (2012) 
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Obr. 3.1: Oblasti v ČR, kde je v současné době zavedeno značení místních výrobků 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http:// www.regionalni-znacky.cz// 

 

4. Využití značky Górolsko Swoboda v mikroregionu 

Cílem práce je provést analýzu regionální značky a její dopady u vybraných producentů. 

Výzkum je konkrétně zaměřen na značku Górolsko Swoboda, která se nachází na hranicích 

tří států České republiky, Polska a Slovenska.  

Úkoly, které vedou k naplnění cíle, jsou: 

- získání a zpracování dat pomocí rozhovorů 

- provedení analýzy v rámci vyplněných dotazníků 

- analýza celkových výsledků  

 

Bakalářská práce je tvořena ze dvou hlavních částí. První část se zabývá teorii, čerpanou 

z odborné literatury a to z oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Druhá část - 

praktická je zaměřena na zpracování dat, která byla získána vyplněním dotazníků  

a osobních rozhovorů s výrobci zapojenými do systému regionálního značení a držiteli 

značky Górolsko Swoboda. Dále byl vytvořen dotazník pro obyvatele u nás a v Polsku, 

který měl za cíl zjistit propagaci značky. Následně jsou data shrnuty a vytvořeny návrhy  

na zlepšení systému regionálního značení.  
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4.1 Mikroregion Górolsko Swoboda 

 

Mikroregion Górolsko Swoboda se nachází v nejvýchodnější části České republiky,  

na hranicích tří států Polska, Česka a Slovenska. Toto území zahrnuje celkem 30 obcí.  

Na České straně – Vendryně, Nýdek, Bystřice, Hrádek, Košařiska, Milíkov, Návsí, 

Jablunkov, Písečná, Písek, Bukovec, Dolní Lomná, Bocanovice, Horní Lomná, Mosty  

u Jablunkova, Hrčava. Polskou stranu zastupuje Goleszów, Ustroń, Wisła, Istebna, Brenna. 

Na Slovensku do tohoto regionu řadíme tyto obce Oščadnica, Podvysoká, Skalité, Olešná, 

Čierne, Turzovka, Svrčinovec, Klokočov, Milošová, Korňa, Čadečka, Drahošanka, Makov, 

Zákopčie, Raková, Staškov a Vysoká nad Kysucou. (viz mapa – přílohy) 

Tento region představuje první přeshraniční region s regionální značkou v rámci systému 

Regionální výrobky. Oblast je charakterizována vlastním nářečím, horskou krajinou, 

specifickou górolskou kulturou a dlouhodobými tradicemi. Zdejší obyvatelé nazývání 

Gorole se řádí mezi svérázné, pracovité a poctivé lidi, kteří si po staletí zachovali jak své 

jedinečné zvyky a tradice, např. tance, písně, tak i řemeslo. 

 Mají velkou hrdost a úctu k tomu, co zdědili po svých předcích. V roce 2007 se rozhodli 

zviditelnit vše, co je gorolské a založili Mikroregion Górolsko Swoboda. Górolsko 

Swoboda – toto slovní spojení potvrzuje skutečnost, že pro místní obyvatele hranice států 

nejsou důležité, všichni totiž hovoří stejným nářečím.
37

  

 

Mezi nejvýznamnější města regionu patří na české straně Jablunkov, který je 

nejvýchodnějším městem ČR a žije v něm necelých 6 000 obyvatel. K české národnosti se 

hlásí 73% obyvatel, 23% k polské a 3% k slovenské národnosti.  

České území mikroregionu Górolsko Swoboda se řadí do SOJ – Sdružení obcí 

Jablunkovska, které bylo založeno v roce 1995 a tvořeno je ze 14 obcí. Obec Bystřice patří 

do mikroregionu Górolsko Swoboda, ale není členem SOJ.  Sdružení vzniklo k ochraně 

společných zájmů a k zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících 

svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
38

  

 

 

 

 

                                                 
37 REGIONÁLNÍ ZNAČKY (2012) 
38 JABLUNKOVSKO (2012) 
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Obr. 4.1: Geografické vymezení mikroregionu Jablunkovsko 

 

Zdroj: www.jablunkovsko.cz 

 

Mikroregion leží v Jablunkovské brázdě a zasahuje do Slezských Beskyd  

na severovýchodě a do Moravskoslezských Beskyd na jihozápadě. Nachází se ve východní 

části okresu Frýdek-Místek v Ostravském kraji, tedy NUTS II Ostravsko. Město Třinec, 

které je vzdálené od Jablunkova cca 15 km, patří k nejbližším průmyslovým městům  

a zaměstnává velký počet obyvatel mikroregionu. „Rozloha mikroregionu Jablunkovska 

činí 24 248,72 ha, tj. 19 % rozlohy okresu Frýdek-Místek. Mikroregion Jablunkovsko je 

charakteristický vysokým podílem zalesněných ploch – podíl lesních pozemků činí 60 %, 

což je vysoký nadprůměr ČR i nadprůměr okresu Frýdek-Místek. Velkou plochu 

mikroregionu zaujímá nezemědělská půda oproti zemědělské, což je dáno hornatostí  

a zalesněností celého území.“ 
39

 

Díky své polohy region nabízí pestrou škálu sportovních vyžití, je vhodnou oblastí  

pro turistiku a cykloturistiku. Chlubit se může velkým počtem vyznačených turistických 

tras.  

 

Slovenskou stranu zastupuje Čadca, která je okresním městem a spadá pod Žilinský kraj. 

S 27 tisíci obyvatel patří k středně velkým městům Slovenska. Dalším slovenským městem 

v mikroregionu Górolsko swoboda je Turzovka, která se také řadí mezi Euroregion 

Beskydy. Na polské straně je součásti mikroregionu město Ustroň, podle názvu by mělo 

označovat tiché a klidné místo v ústraní. Ustroň náleží k nejstarším obcím Těšínského 

                                                 
39 SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA, SOJ (2012) 

Bystřice 



27 

 

Slezska. Za návštěvu jistě stojí zdejší muzeum hutnictví a kovářství, které se nachází 

v historické budově bývalé huti Klement. Město je dnes také centrem turistického ruchu. 

Z Ustroně - Polany vede na vrch Velké Čantoryje sedačková lanovka. Dalším městem 

mikroregionu je Visla, která je nejmladším městem v Těšínském Slezsku a název má 

odvozen od řeky Visly. Zdejší obyvatele se snaží uchovat lidové tradice a zvyky, proto se 

zde od roku 1964 také pravidelně koná festival Týden beskydské kultury, který se stal 

přehlídkou folklórních souborů z celého světa. Visla je však také rodným městem 

vynikajícího sportovce Adama Malysze, který reprezentuje Polsko ve skocích na lyžích. 

Istebna, která patří mezi třetí největší město mikroregionu Górolsko Swoboda. Název 

Istebna byl odvozen od slova „istba“ – izba, místnosti ve venkovském domě, nebo 

valašského slova „isteba“, což znamená chráněné místo v horách. Malebné městečko 

proslavila tradice háčkovaných krajek. Krajkářství se tady začalo rozvíjet koncem 19. 

století a dnes dokážou vyrobit krajku všechny místní ženy. Právě zde byly zhotoveny 

ubrusy pro královny Anglie a Belgie, prezidenta Kennedyho a papeže Jana Pavla II. 
40

 

4.2 Značení místních výrobků 

Od října 2007 se místní výrobky označují speciálním logem GÓROLSKO SWOBODA - 

regionální produkt
®

. Získáním značky je zaručeno, že výrobky prošly procesem 

certifikace, tím zákazníkovi zaručuji kvalitu a původ výrobku z mikroregionu Górolsko 

Swoboda. Původ však není jediným kritériem pro získání značky. Značené výrobky musí 

šířit dobré jméno regionu, proto musí být dostatečně kvalitní, šetrné životnímu prostředí, 

vyrobené výrobcem z Górolské Swobody. Většina produktů je také vyrobena z místních 

surovin, tradičními rukodělnými postupy. Nezávislá certifikační komise, tvořena 

z místních výrobců a dalších zástupců regionu hodnotí splnění výše uvedených kritérií.  

Značku Górolsko Swoboda uděluje MK PZKO Jablunkov produktům, které prošly všemi 

kritérií. Značení vede k zamezení zneužívání názvů a symbolů spojených se značkou 

Górolsko Swoboda.
41

  

MK PZKO je regionálních koordinátorem značky. Zkratka MK PZKO je definována jako 

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v ČR, vznik se datuje na rok 1947, 

dnes sdružuje celkem 431 členů a jejím sídlem je od roku 1983 Dům PZKO  

na Mariánském náměstí v Jablunkově. Již každoročně a to vždy první víkend v srpnu 

                                                 
40 CICHÁ (2003) 
41 Propagační leták, Górolsko Swoboda regionální produkt.  REC ČR 2008 
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pořádá Místní skupina folklorní slavnost Gorolski Święto, která je začleněna  

do mezinárodního týdne beskydské kultury. 
42

 

4.2.1 Vzhled značky Górolsko Swoboda 

Obr. 4.2: Značka Górolsko Swoboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zásady pro udělování a užívání značky „GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt

®

”, 2008 

 

 

Podoba značky je určena grafickým manuálem schváleným Pracovní skupinou a ARZ. 

Logo je tvořeno grafickou částí, která znázorňuje rozetu v hnědo-oranžové barvě, 

doplněnou textem „GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt
®

” v české jazykové 

mutaci, „GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny
®

” v polské jazykové mutaci nebo 

„GÓROLSKO SWOBODA regionálny produkt
®

” ve slovenské jazykové mutaci.  

Hnědo-oranžová rozeta v logu značky znázorňuje motiv zdobení z dřevěného materiálu, 

který je charakteristický pro górolské zdobení. Nepravidelnost ornamentu znázorňuje ruční 

práci, osobní přístup a historii, která je známkou dlouhodobého používání.  

Způsoby, jakými mohou být výrobky označovány, jsou různé, avšak nejběžnější je 

umístění visaček či samolepek s logem přímo na výrobek nebo jeho obal. 
43

 

 

4.2.3 Aplikace značky 

Certifikát může získat právnická i fyzická osoba, která splní níže uvedená 4 certifikační 

kritéria pro producenty a 4 kritéria pro produkt. Kritéria jsou stanovena podle potřeb 

každého regionu, ve většině případu obsahují jedinečnost ke vztahu k regionu, šetrnost 

k životnímu prostředí a místní původ.  

                                                 
42 REGIONÁLNÍ ZNAČKY (2012) 
43 Zásady udělování značky (2009) 
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Kritéria pro producenty 

1. Místní subjekt 

Firma, živnostník a organizace musí mít sídlo v Mikroregionu Górolsko Swoboda, to platí 

i pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v daném mikroregionu. Splnění tohoto kritéria lze 

ověřit předložením živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem nebo občanským 

průkazem. Jedná-li se o zemědělce, ten musí hospodařit na území Mikroregionu Górolsko 

Swoboda, pro získání certifikátu je nutné předložit výpis z katastru nemovitosti nebo 

nájemní smlouvu.   

2. Bezdlužnost 

Žadatel musí podat četné prohlášení, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá 

nedoplatky na daních ani na sociálním či zdravotním pojištění.  

3. Zaručení kvality výroby 

Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a technické a hygienické normy.  

4. Proces výroby nepoškozuje přírodu 

Žadatel nesmí při své výrobě ohrožovat životní prostředí, musí šetrně nakládat s vodou a 

používat šetrné čisticí prostředky. Dále je kladen důraz na využití energeticky efektivních 

spotřebičů, úsporných žárovek, efektivní vytápění a obnovitelné nebo alternativní zdroje 

energie. Důležitá je minimalizace odpadu a jeho následné třídění a to zejména papír, 

plasty, sklo a nebezpečný odpad, případně kompost.   

Výrobce musí zvolit takový materiál a suroviny, které nepoškozují přírodu, nejlépe znovu 

využitelné, recyklovatelné materiály. Díky užívání místních surovin dochází ke snížení 

zátěže životního prostředí vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem. Požadována je i 

minimalizace nakládání s nebezpečnými látkami (toxické, hořlavé a rakovinotvorné).  

U zemědělců je požadována minimalizace chemických přípravků.  

 

Kritéria pro produkt 

1. Spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla vyrobená  

v Mikroregionu Górolsko Swoboda (mapa uvedena v příloze)  
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Žadatel předkládá přímo svůj výrobek nebo jeho fotografii, popis Certifikační 

komisi, která posoudí, zda výrobek splňuje kritéria a může získat regionální 

značku.  

2. Zaručení kvality 

Žadatel čestně prohlašuje, že jeho výrobek splňuje všechny stanovené normy  

a předpisy.  

3. Šetrnost k přírodě 

Produkt od své výroby až po likvidaci nesmí poškozovat životní prostředí ani lidské 

zdraví. K výrobě je nutné využívat materiál, který je snadno recyklovatelný nebo 

znovupoužitelný. Totéž platí pro obal výrobku, nejlépe vratný nebo recyklovatelný.  

4. Jedinečnost spojená s regionem  

Produkt musí mít vztah k Mikroregionu Gorolsko Swoboda, nejlépe spojen s historií  

a tradicemi. Nutné je, aby alespoň částečně byl produkt vyroben z místních surovin, 

tedy surovin, které nejsou nahrazovány nebo kombinovány jinými surovinami. Každý 

kus je originál, zde je kladen důraz na ruční, řemeslnou a duševní práci, kde autor nebo 

výrobce do své práce vnáší vlastní osobitost.  

 

V rámci plnění těchto kritérií pro produkt získává žadatel body od 0 – 5, např. zda produkt, 

výrobní technologie nebo firma existuje v Mikroregionu Górolsko Swoboda více než 100 

let nebo jestliže je produkt výroben téměř 100% místními surovinami, pak je možno získat 

maximum bodů. Toto platí i pro výrobní postup obsahuje-li 100% podíl ruční, řemeslné či 

duševní práce. Následně dochází k součtu dosažených bodů a podle nich Certifikační 

komise stanoví udělení značky Górolsko Swoboda.
44

  

 

4.2.4 Poplatky 

Zájemce o značku je povinen zaplatit poplatek 1 500 Kč, pokud opakovaně žádá o značku, 

pak poplatek činí 1 000 Kč. Poplatek zahrnuje veškeré náklady na vyřizování a posuzování 

žádosti. V ceně je marketing, propagace a prezentace značky. Tato částka je platná  

na období dvou let, pak je potřeba o ni znovu žádat. Poplatek je hrazen při předání 

certifikátu a je příjmem PZKO Jablunkov. 
45

 

                                                 
44 Zásady pro udělování a užívání značky „GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt® (2008)  
45 Zásady udělování značky (2009) 
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4.2.5 Prodejní místa v Mikroregionu 

Výrobky je možno zakoupit v obchodech, které nesou toto označení (viz. tabulka č. 1). 

Zájemce o certifikovaný výrobek se může obrátit přímo na výrobce, pomocí telefonického 

kontaktu nebo e-mailu, který je k dispozici na adrese www.regionalni-vyrobky.cz.  

Tab. 4.1: Přehled prodejních míst 

Region Místo Prodejní místo 

Górolsko Swoboda  Jablunkov  Polský kulturně-osvětový svaz v ČR 

Górolsko Swoboda  Český Těšín  Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, Hlavní výbor (ZG PZKO) 

Górolsko Swoboda  Koniaków  Góralski sklep (obchod) 

Górolsko Swoboda  Cieszyn  Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie 

Górolsko Swoboda  Oščadnica  RAČA-TIK 
Zdroj: www.regionalni-vyrobky.cz 

 

http://www.regionalni-vyrobky.cz/
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4.3 Analýza 

 

4.3.1 Rozhovory 

Autorka prováděla řízené rozhovory (témata rozhovoru viz příloha) na území České 

republiky v rámci značky Górolsko Swoboda. Vybrala si 2 držitele certifikátu dané značky 

– p. David Czyž, p. Ivona Janštová 

 

Výrobce: David Czyž   Výrobek: Medové likéry St. Ambrosius 

 

Pan Czyž ve své malé rodinné likérce v Nýdku již od roku 2003 vyrábí medové likéry, 

které mají blízko k tradiční „miodule“, kterou si naší předkové připravovali pro významné 

chvíle. Proč právě medové likéry St. Ambrosius? „St. Ambrosius byl čtvrtý milánský 

biskup, je nejznámějším patronem včelařů a stal se také patronem našich medových likérů. 

Vyznačoval se "včelí pílí" a podle legendy se mu jako malému dítěti v kolébce usadil  

na obličeji roj včel, nanesl mu na jazyk med a aniž mu jediným bodnutím ublížil, odlétl. 

Ambrosius je nazýván doktorem s medovým jazykem, jeho slova byla přirovnávána  

k medu sytícímu zástupy.“
46

 

Na základě rozhovoru bylo zjištěno, že výrobce vstupem do certifikace výrobků 

neočekával žádné přínosy. Značku Górolsko Swoboda na začátku bral jako ocenění své 

práce. „Sportovci mají mistroství světa, v jiných oborech jsou jiné soutěže… Bereme to 

jako ocenění kvalitní práce“ doplnil výrobce.  

Názory zákazníků na značku jsou pozitivní. „Je to ale běh na dlouhou trať. Čím méně 

prostředků na propagaci má ARZ, tím více je na nás, abychom na stánku vysvětlovali. 

Povědomí o regionálních značkách bude určitě dále stoupat, je třeba vydržet. K průlomu 

by mohlo dojít, pokud by se v celorepublikových médiích objevila dlouhodobá reklama 

ARZ.“ 

Výrobci značka přináší hlavně ocenění jejich práce, dále je to zajímavý marketingový 

nástroj, na kterém se dá stavět. Díky odkazům na stránkách se zákazníci můžou seznámit  

s dalšími výrobci, kde vznikají zajímavé vzájemně se podporující efekty.  

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že má značka také přínos lidský - noví, podobně 

smýšlející přátelé. 

                                                 
46 Medové likéry (2012) 
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Výrobce propaguje své výrobky pomocí svých internetových stránek. Jednou - dvakrát  

do roka rozesílá newsleter - nějakou aktualitu o své práci, o svých výrobcích. Na stánku a 

do prodejen dává letáčky, které jsou vlastně tištěnou aktualitou z internetu.  

Názory výrobce na ARZ jsou pozitivní, je spokojen se spolupráci s ARZ a myslí si, že 

funguje dobře. Vynikající, že je to celorepubliková organizace, ve světě to je ojedinělé. 

Byl velice spokojen, kdyby se časem podařilo získat podporu ministerstev, stálou finanční 

podporu. 

Pan Czyž mám za to, že Górolsko Swoboda patří k těm nejlépe fungujícím značkám,  

v  mnoha ohledech je jedinečná. Regionální značku ostatním podnikům i samotným 

výrobcům doporučuje. Myslí si, že značky jsou vhodné pro řemeslníky a malé výrobce, 

kteří se chtějí slušně uživit a neuvažují o velké expanzi na trh. Pak totiž přestává regionální 

produkt být regionálním produktem. Ubude podíl ruční práce při výrobě. Dodávání  

do řetězců zvýší tlak na ceny, přijde otázka cen surovin a jejich kvality. „Pár výrobcům-

řemeslníkům jsem už značku doporučil - jednalo se přesně o ty malé, někdy i zavedené 

firmy, kde se vyrábí v malém, s vysokým podílem ruční práce“ na závěr dodal výrobce.  

 

Obr. 4.3: Medové likéry 

  
Zdroj: www.medovelikery.cz 

 

 

 

 

Výrobce: Ivona Janštová    Výrobek: Jablunkovská keramika 

Paní Janštová se zabývá užitkovou keramickou výrobou, především na hrnčířském kruhu. 

Motivy jsou inspirovány zdejší přírodou a tradicemi slezských horalů. 

  

„Jablunkov byl však v širokém okolí znám také výrobou jablunkovské keramiky. 

Jablunkovští hrnčíři vyráběli pro Jistebnou, Koňakov a zásobovali svými výrobky téměř 

všechny okolní vesnice. Speciální hlínu (červený nebo šedý mastný jíl) získávali v blízké 
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osadě Lysky. Informace o počtu tehdejších hrnčířů se nedochovala, je však zřejmé, že to 

byl rovněž velmi početný cech. Vyráběly se ryniki (mísy se dvěma uchy), piekocze 

(pekáče), banioki (velké džbány), kubki (hrnky) aj. Tato keramika měla typické zdobení. 

Dílny jablunkovských hrnčířů byly později zrušeny a přestavěny v obydlí. Poslední 

keramické pece byly zbořeny po 2. světové válce.“
47

 

V rámci rozhovoru paní Janštová uvedla, že se ji vždy na jarmarcích líbila ta cedule  

se jménem a druhem řemesla, taková ta ucelenost, kdy všichni tito prodejci byli 

pohromadě a povídali, jak se společně účastní akcí, o kterých dříve neslyšela. Tyto akce 

řadí mezi očekávané přínosy před udělením značky a samozřejmě i zviditelnění svých 

výrobků. Jako držitelka certifikátu dostává více pozvánek na jarmarky či akce 

s prezentacemi výrobků. Dále uvedla, že ji přináší větší zviditelnění a nové kontakty. 

S fungováním systému, včetně propagace je spokojena. Na jarmarcích většinou nabízí 

noviny ARZ, které si lidé rozebírají, toto využívá jako propagaci.  Na závěr paní Janštová 

doplnila, že patří do stejné "rodiny" řemeslníků jako předtím, kromě rozšíření pozvánek na 

prodejní akce se získáním značky neudála žádná zásadní změna. 

 

Obr. 4.4: Jablunkovská keramika 

 

Zdroj: www.regionalní-znacky.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Cichá (2003) 

 

http://www.regionalni-znacky.cz/upload/products/8/____jansotova2.jpg
http://www.regionalni-znacky.cz/upload/products/8/____janstova3.jpg
http://www.regionalni-znacky.cz/upload/products/8/_janstova4.jpg
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4.3.2 Dotazníky 

Tato kapitola je zaměřena na výsledky provedených šetření. Pomocí sestavovaných 

dotazníků, které jsou doloženy v příloze, autorka zjišťovala propagaci značky Górolsko 

Swoboda. Celkem byly prováděny dva průzkumy – jeden u certifikovaných výrobců, kde 

byl kladen důraz na jejich spokojenost se získáním značky. Druhý byl zaměřen na 

veřejnost a jejich informovanost o značce.  

 

Autorka si zvolila 2 případy, které budou následující vlastní analýzou potvrzeny nebo 

vyvráceny.  

1. Spokojenost výrobců se získáním certifikátu Górolsko Swoboda. 

2. Nedostatečné povědomí regionálních značek u veřejnosti.  

 

Dotazník zaměřen na certifikované výrobce 

 První průzkum probíhal mezi certifikovanými výrobci a byl zaměřen na jejich spokojenost 

se získáním značky. Dotazování byli všichni výrobci, kteří jsou držiteli certifikátu 

Górolsko Swoboda, tedy k měsíci dubnu 2012 je zahrnuto celkem 23 výrobců. Odpovědi 

byly získávány pomocí písemného dotazníku, který autorka rozeslala s instrukcemi 

k vyplnění e-mailem. Zpětná vazba výrobců nebyla stoprocentní. Z celkového počtu 

dotazovaných bylo získáno zpět 12 vyplněných dotazníků. Dále v grafech a textu jsou 

v procentech vyjádřené výsledky, které se vztahují k celkovému počtu respondentů (12).  

Dotazníkové šetření bylo provedeno pro potřebu této práce a nemůže být reprezentativní.  

 

1. V úvodu dotazníku bylo zjišťováno, kde se výrobci s danou značkou poprvé 

seznámili.  

Graf č. 4.1 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

58,3% 

8,3% 

25,0% 

8,3% 

Kde jste se o regionální značce poprvé 
dozvěděli? 

Přátelé, 
kamarádí, známí 

V letáku, 
novinách 

Na jarmarku, 
trhu 

Jinde 
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Graf dokazuje, že větší polovina certifikovaných výrobců se o značení výrobků dozvěděla 

přes své přátele a kamarády. 25% respondentů se se značkou setkali na jarmarku či trhu. 

Možnost „jinde“ zvolil pouze jeden výrobce a v tomto případě se jednalo  

o spoluorganizátora.  

2. Další dotaz byl směřován na očekávání, s jakým původně o značku žádali.  

Graf č. 4.2 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V této otázce získala převahu odpověď „Uznání a ocenění mé vlastní práce“. Celkem 8 

výrobců zvolilo danou možnost. Což je velice zajímavé vzhledem k hlavnímu cíli 

regionálních značek z ekonomického hlediska – podpora drobného a středního podnikání. 

Tedy za účelem zvýšení prosperity a zisku žádali pouze 3 výrobci (25%).  

3. „Co Vám nyní značka přináší“? 

Třetí otázka byla zaměřena na nynější přínos značky. Certifikováni výrobci se shodli, že 

značka jim přináší hlavně propagaci a zviditelnění jejich výrobků, tuto odpověď vybralo 8 

(50%) respondentů. Další 3 výrobci značku vidí jako navázaní nových kontaktů  

a spolupráci s ostatními. Ostatní 2 dotazování berou značku jako nástroj pro snazší 

možnosti prodeje. 

4. „Spokojenost se získáním certifikátu – Górolsko Swoboda“ 

S certifikátem jsou velice spokojeni 4 držitelé. Na odpovědi „docela spokojen“ se shodlo 8 

(67%) výrobců. S certifikátem není ani jeden výrobce nespokojen. Z výsledků vyplývá, že 

výrobci nelitují svého vstupu do systému značení.  

67% 

25% 

8% 

S jakým očekáváním jste o značku původně 
žádal/a? 

Uznání a ocenění mé 
vlastní práce 

Zvýšení zisků 

Něco jiného 
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5.  Dále bylo zjišťováno, jestli výrobci dosahují díky získání Certifikátu vyšších 

tržeb. 

Graf č. 4.3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu vidíme, že 58% všech respondentů nepoznamenalo změnu tržeb, což je 

překvapivé, protože opět nedošlo k naplnění ekonomického cílu. Pouze 4 (34%) 

respondenti dosahují zvýšení svých tržeb o 1 - 10% a jeden dotazovány zaznamenal 

zvýšení tržeb o 11 – 20%. 

 

6.  Následující otázka byla zaměřena na propagaci značky a značených výrobků. 

Graf č. 4.4 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvíce žádanou formou propagace jsou jarmarky, výstavy nebo veletrhy. Toto tvrzení by 

uvítalo 42% respondentů. Zájem o prodejny a reklamu v médiích vyjádřilo 17% 

respondentů. Ostatní dávají přednost propagaci v tiskovinách (letáky, katalogy výrobků) 

nebo v infocentrech.  
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7. „Máte k systému značení nějaké připomínky, výhrady nebo přání?“ 

Graf č. 4.5 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Za zmínky z tohoto grafu stojí, že 50% respondentů by očekávalo od systému značení více 

propagace v podobě tiskovin, prodeje či různých akcí. 17 % dotazovaných nemá k systému 

připomínky ani výhrady. Celkem 4 výrobci (33%) jsou spokojeni se současným stavem. 

K systému fungování a k práci koordinátora taktéž nikdo neměl výhrady ani připomínky.  

 

Další otázky byly zaměřeny na velikost firmy každého z respondentů a druh jeho výroby. 

V mikroregionu Górolsko Swoboda převládají firmy, kde jsou výrobci jako jednotlivci 

(83%), zbytek tvoří firmy, které zaměstnávají maximálně 10 pracovníků (17%). V daném 

regionu je největší zájem o řemeslnou/průmyslovou výrobu (83%). 17% respondentů má 

firmu zaměřenou na potravinářskou výrobu. Viz následující grafy č. 4.6, č. 4.7.  

Graf č. 4.6 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 4.7 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na závěr byla certifikovaným výrobců položena otázka tykající se poptávky po jejich 

výrobcích. Z dotazníků bylo zjištěno, že o značené výrobky mají největší zájem turisté  

a návštěvníci regionu, na této odpovědi se shodlo 9 z 12 respondentů. Mezi ostatní zájemce  

o dané výrobky patří místní obyvatelé.  

 

Shrnutí 

První tvrzení, které autorka uvedla před zahájením analýzy, bylo potvrzeno. Se vstupem  

do certifikace jsou všichni výrobci spokojeni. Dále doporučují zapojení do systému 

certifikace hlavně řemeslníkům, drobným podnikatelům, těm, kteří se snaží vyrábět 

ekologicky šetrné zboží.  

Většina výrobců očekávala od systému značení větší zviditelnění. Mnoho z nich se 

k systému připojilo s cílem uznání a ocenění vlastní práce. Značka výrobcům přináší 

hlavně propagaci a zviditelnění, díky tomu získání nových zákazníků a tím vlastně  

i zvýšení zisků. Navýšení zisku, ale zaznamenalo pouze 42% respondentů. Tedy z celého 

průzkumu vyplynulo, že značení výrobcům přináší zviditelnění, ale kladný ekonomický 

výsledek nebyl poznamenán. Většina výrobců se do certifikace zapojila s přáním ocenění 

své vlastní práce, která vede k zviditelnění regionu.  

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že se o značku zajímají především turisté. Odezvy 

zákazníků na značku jsou kladné, vidí v tom kvalitu výrobků. Dotazování výrobci se 

shodli, že by uvítali více propagace, dále pořádní akcí, jarmarků, veletrhů, kde by se 

produkty nejen vystavovaly, ale i prodávaly. Někteří by ocenili reklamu v televizi  

nebo rádiu. 
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Dotazník zaměřen na veřejnost 

 

V následující analýze se autorka zaměřila na prodej certifikovaných výrobků. V rámci 

dotazníkového šetření zjišťovala, zda veřejnost zná své možnosti a jestli se setkali 

s certifikovanými výrobky značky Górolsko Swoboda (GS). Dalším cílem bylo zhodnotit 

kvalitu současné distribuce, následně vytipovat a navrhnou nové možnosti prodeje.   

Ke zjištění zpětné vazby byly veřejnosti nabídnuty dotazníky v informačních centrech 

v Jablunkově a v Istebné (PL), také na internetových stránkách http://www.survio.com/cs/. 

Celkový počet respondentů činil 63. Dotazníky naleznete v příloze č. 5 a 6.  

Některá zjištěná data jsou uvedena v následujících grafech. Dotazníkové šetření bylo opět 

provedeno pro potřebu této práce a nemůže být reprezentativní.  

 

1. Prvním dotazem bylo, zda respondent zná produkty certifikované značkou 

Górolsko Swoboda. Za zmínku stojí, že z 63 dotazovaných značku znalo pouze 22 

lidí a 41 lidí se se značkou nikdy nesetkalo (viz. Graf č. 4.8) Důvodem může být 

krátké působení regionálního značení nebo nezájem veřejnosti o nově nabízené 

produktu. Dále také nedostatečná propagace značky.  

 

Graf č. 4.8 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Následujících otázky odpovídali pouze respondenti, kteří již znali nebo se někdy setkali 

s danou regionální značkou. Celkový počet respondentů, kteří znali značku GS, dosahoval 

22.  
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2. Druhý dotaz byl zaměřen na to, kde regionální značku poprvé viděli.  

Graf č. 4.9 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu jasně vyplývá (64%), že veřejnost spatřila regionální značku na různých jarmarcích 

nebo trzích. Dále pak 18% respondentů získalo informace v letáku, novinách, v tomto 

případě se jedná hlavně o obecní či regionální zpravodaje, které občas podávají informace 

o daném systému značení. Internet je v dnešní době velice populární nejen pro nákup 

produktů, ale hlavně jako největší zdroj informací. Tuto cestu k seznámení s regionální 

značkou využilo téměř 9 % dotazovaných.  

 

3. Další otázka dotazníku směřovala na koupi daného výrobku. 

Z celkového počtu 22 respondentů si zakoupilo 15 lidí výrobek označený regionální 

značkou Górolsko Swoboda. Důvody koupě byly různé. Z dotazníkového průzkumu bylo 

zjištěno, že nejvíce zákazníků si výrobek koupilo pro vlastní potřebu, dále pak jej využili 

jako dárek pro známé nebo suvenýr typický pro daný region. (viz následující graf) 

Graf č. 4.10 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Následující otázka byla zaměřena, zda respondenti jsou spokojeni se sortimentem 

výroků. 

„Nedostačující sortiment výrobků, uvítali by více výrobků“ na této odpovědi se 

shodlo 13 respondentů. Pro 8 respondentů je nabídka výroků dostačující. Pouze 

jeden dotazovaný má pocit, že je sortiment přebytečný.  

 

5. Na závěr dotazníkového šetření byla respondentům položena otázka, která se týkala 

jejich spokojenosti s počtem prodejen.  

Graf č. 4.11 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Závěr 

Regionální značky napomáhají k zviditelnění regionů a také k podpoře malého a středního 

podnikání. Značku získávají především řemeslné a potravinářské výrobky. Při nákupu 

značka zákazníkovi garantuje, že výrobek byl vyroben v daném mikroregionu a zaručuje, 

že neškodí životnímu prostředí.  

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je 

zaměřena na cestovní ruch a regionální rozvoj. Praktická část obsahuje dotazníkové 

šetření, které bylo prováděno jak u certifikovaných výrobců, tak i u veřejnosti.  

V rámci zpracování této práce bylo zjištěno, že značení přináší především pozitivní, ale i 

negativní dopady v regionu. Mezi pozitivní dopady regionálního značení lze řadit hlavně 

podporu drobných podnikatelů. Značení funguje jako atraktivní nabídka, která láká turisty 

a návštěvníky, dále se snaží o zachování tradic a kultury v regionu, zlepšení 

konkurenceschopnosti a také zvyšuje kvalitu výrobků. Vyrábí výrobky šetrné životnímu 

prostředí. Přináší pro výrobce ocenění jejich vlastní práce. Negativní dopady nese 

nedostatečné povědomí o existenci značky u veřejnosti, nízký počet prodejních míst a malá 

finanční podpora ze strany státu. 

 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu u vybraných producentů značky Górolsko 

Swoboda. Ke splnění stanového cíle autorka provedla dotazníkové šetření mezi výrobci. 

Dále zpracovala informace, které byly získány v rámci řízeného rozhovoru se dvěma 

vybranými výrobci – paní Janštovou, která se věnuje již mnoho let jablunkovské keramice 

a s panem Czyžem, který ve své malé likérce vyrábí necelých deset let medové likéry.  

Před prováděním analýzy pomocí dotazníků byly stanoveny dva případy, které se následně 

v závěru šetření potvrdily. První pojednával o spokojenosti výrobců se získáním 

certifikátu. Prostřednictvím dotazníku bylo zjištěno, že téměř všichni výrobci jsou 

spokojeni se systémem značení. Vstup do certifikace doporučuji i ostatním drobných 

podnikatelům, kteří vyrábějí ekologicky šetrné výrobky. Výrobci se připojili k systému 

hlavně s cílem ocenění a uznání vlastní práce, což je velice zajímavé vzhledem k hlavnímu 

cíli regionálních značek z ekonomického hlediska, kterým je podpora drobného a středního 

podnikání. Čtvrtina respondentů, požádala o certifikát za účelem zvýšení prosperity  

a zisku. Většina výrobců si od systému značení přeje více propagace. Zviditelnění 

v podobě televizní reklamy nebo reklamy v rádiu. Určitě by se mohlo toto téma objevit 

v televizních pořadech, které se zaměřuji na regiony v České republice, například Toulavá 
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kamera. Také pořádání jarmarků a veletrhu s danými výrobky, kde by byla možnost  

i jejich koupě. Dobrým krokem by bylo i setkání držitelů certifikátu, kde by si mohli 

navzájem předávat nové zkušenosti a návrhy na zlepšení systému značení.   

Druhý případ byl zaměřen na veřejnost a jejich nedostatečné povědomí o regionálních 

značkách. Předpoklad o nízké informovanosti u veřejnosti byl opět potvrzen. Autorka tento 

příklad uvedla z vlastní zkušenosti. Před zpracováním práce nevěděla o existenci 

regionálního značení výrobků.  

Dotazníkové šetření bylo vytvořeno na internetových stánkách - www.survio.com/cs/, dále 

bylo nabídnuto veřejnosti k vyplnění v jablunkovském informačním centru a v Polsku 

v informačním centru v Istebné. Za zmínku stojí, že informovanost veřejnosti o značce 

v Polsku je větší než u nás.  Obecně platí, že poláci jsou aktivnější.  

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že výrobcům, kteří splnili určitá kritéria, značka 

nepřináší velký ekonomický dopad. U veřejnosti bylo zjištěno, že nemají dostatečné 

informace o existenci systému regionálního značení, toto může být důvodem, že není 

poznamenán velký ekonomický přínos u výrobců.  

Určitě velké plus pro regionální značení by bylo jejich uvedení v obecním  

nebo regionálním tisku, který se dostává do rukou většině veřejnosti. Z dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, že je nedostačující počet prodejen s danými výrobky. Jelikož  

o výrobky mají zájem především turisté, tak by bylo vhodné je nabízet na turistických 

místech, např. v infocentrech, známých památkách nebo muzeích.  Další možnosti 

zviditelnění je otevření dílem s řemesly, kde budou mít možnost nahlédnout turisté  

nebo místní obyvatelé a také si daný výrobek zakoupit. Prodejny, které jsou zaměřeny 

pouze na výrobky s danou regionální značkou, nemají velké předpoklady na dostatečnou 

ziskovost. Bylo zjištěno, že prodejna, která nabízela květiny, ale hlavně regionální výrobky 

k prodeji, byla z důvodu nízkých zisků zavřena. Dobré by bylo nabídnout výrobky 

v obchodech, kde budou odděleny ve speciálně určeném regálu a před vstupem do daného 

obchodu upozornit zákazníky na jejich prodej. Otázkou však zůstává, zda bude vhodné 

nabízet výrobky v supermarketech, které veřejnost k nákupu nejvíce využívá nebo 

v místních malých prodejnách, ke kterým mají bližší vztah. Nákup zboží na internetu je 

v Česku velice populární a určitě má potenciál s prodejem regionálních výrobků.  

Závěrem práce bylo zjištěno nedostatečné povědomí veřejnosti o regionálních značkách, 

aby tento problém byl vyřešen, je potřebné lidem poskytnou informace o daných značkách. 

Dále rozšířit prodejní místa alespoň v sezonním období, kdy jsou regiony nejvíce 

navštěvovány turisty.   
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