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1 ÚVOD 

Téma Možnosti cestovního ruchu ve Slavičíně a okolí jsem si zvolila proto, že poblíž 

Slavičína bydlím již od narození a je to pro mě velmi atraktivní město, které v podstatě dobře 

znám a mám k němu velmi blízký vztah. Prostřednictvím své bakalářské práce, jsem na něj 

chtěla upozornit a analyzovat jej z pohledu cestovního ruchu. 

Cestovní ruch je pro mě odvětví, které se neustále vyvíjí u nás i ve světě a vyvíjet se    

i nadále bude. Jedná se o touhu lidí cestovat, která se objevovala již ve starověkém Římě        

a tato touha vydržela dodnes, dokonce neustále roste. Cestovní ruch patří mezi 

nejvýznamnější součást národního i světového trhu. Každý rok asi tři čtvrtě miliardy lidí na 

celém světě překročí hranice svého vlastního státu na cestách za rekreací, zábavou, obchodem 

nebo poznáním. Jedná se o důležitou oblast podnikatelských příležitostí a zároveň je také 

faktorem rozvoje regionálních celků, národních ekonomik i ekonomiky světové. 

Cestovnímu ruchu je v posledních letech věnována velká pozornost, která má hned 

několik příčin. Podílí se na růstu HDP, urychluje rozvoj infrastruktury v rozvojových zemích, 

vytváří nové pracovní příležitosti. Bohužel se však na něj dá pohlížet i z té negativní strany    

a to v důsledku poškozování životního prostředí, neustálému devastování a zabírání krajiny. 

V posledních letech se začal také rozvíjet zelený cestovní ruch. Jedná se o touhu 

návštěvníků splynout s přírodou i lidským prostředím, má aktivní náplň, respektuje a chrání 

přírodu. Mezi formy zeleného cestovního ruchu patří například agroturistika, která 

představuje pobyt na ekologicky hospodařících farmách a jejím podstatným znakem není 

pouze soužití s farmářskou rodinou, ale i účast na zemědělských pracích. Podle ministerstva 

pro místní rozvoj se v současné době nabídkou venkovské turistiky zabývá u nás více než tisíc 

podnikatelů s celkovou kapacitou několika desítek tisíc lůžek. To pro nás znamená, že trh 

stále není zcela nasycen. 

Pro mě osobně je cestovní ruch odvětví velmi zajímavé, které má budoucnost. Lidé 

budou stále cestovat, ať už za zábavou či prací. Slavičín podle mého názoru jistý turistický 

potenciál má. Je to velmi pěkné město, obklopené přírodou a lidmi, kteří se nebojí práce. 

Skrývá zajímavou historii i místa, které stojí za to navštívit. V případě zeleného cestovního 

ruchu by měl rozhodně co nabídnout. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

2.1 Metodika zpracování 

Bakalářská práce na téma Možnosti cestovního ruchu ve Slavičíně a jeho okolí je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část, které jsou dále děleny do kapitol a podkapitol. 

Teoretické části ještě předchází úvod, v němž vysvětlím důvod, proč jsem si zvolila právě toto 

téma pro psaní své bakalářské práce a metodika zpracování a cíl práce.  

Teoretickou část budu zpracovávat na základě sběru sekundárních informací a to         

z odborné literatury a také informací, které jsem získala v průběhu studia. V této části budu 

popisovat odborné informace o cestovním ruchu, historii, vývoji, definicích a vymezení 

základních pojmů v oblasti cestovního ruchu. Vysvětlím zde i materiálně technickou základnu 

cestovního ruchu a analýzu marketingového prostředí. 

Na základě získaných sekundárních informací, budu pokračovat ve sběru primárních   

a to v praktické části formou dotazníkového šetření. Dotazník rozdělím do dvou skupin a to 

pro obyvatele města Slavičín a pro obyvatele jeho okolí, kteří ve Slavičíně sice nebydlí, ale 

často město navštěvují, ať už z pracovních či jiných důvodů. Dotazník pro obyvatele 

Slavičína bude od prosince 2010 do února 2011 k dispozici na Městském informačním centru 

Slavičín a dotazník pro obyvatele jeho okolí, doručím respondentům prostřednictvím 

internetových stránek. 

Dále si také připravím řízený rozhovor s panem starostou města Slavičín                 

Ing. Jaroslavem Končickým, který mně jistě pomůže nahlédnout do hloubky celé 

problematiky a osvětlí mi nejasné skutečnosti.  

Získané primární a sekundární informace, budu zpracovávat těmito metodami: 

 Metoda syntézy - tato metoda spočívá ve spojování zkoumaných vlastností 

jevů dle určených kritérií a cíle průzkumu. Jejím hlavním úkolem je 

odhalování vnitřních zákonitostí fungování sledovaných jevů. 

 Metoda komparativní – jedná se o srovnávání názorů, stanovisek, vlastností     

i hypotéz. 

 Metoda deduktivní – tato metoda představuje formulování konkrétních 

doporučení pomocí teoretických i zjištěných empirických východisek. 
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2.2 Cíl bakalářské práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude zhodnotit, zda je Slavičín atraktivním 

městem, ve kterém mají jeho obyvatelé všechno, co potřebují a také jestli je lákavým místem 

pro turisty. K tomuto zjištění mně pomohou nashromážděné informace z dotazníkového 

výzkumu a také si chci připravit řízený rozhovor se starostou Slavičína, který jak se 

domnívám má ty nejpřesnější a nejaktuálnější informace o městu. Na základě zjištěných údajů 

a výsledků celého šetření navrhnu městu a jeho okolí doporučení, které povede ke zlepšení 

všech negativních skutečností. 

Pokud z dotazníkového šetření a také z rozhovoru s panem starostou vyjde najevo, že 

Slavičín není atraktivním místem pro turisty, pokusím se navrhnout řešení a najít možnosti, 

jak cestovní ruch ve Slavičíně oživit. Domnívám se totiž, že Slavičín i celé jeho okolí je velmi 

pěkné místo s velkolepou přírodou, která skýtá řadu možností pro cestovní ruch.    
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3 CHARAKTERISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU 

V této kapitole budou shrnuty teoretická východiska, vysvětleny pojmy související 

s cestovním ruchem, službami a popsána analýza marketingového prostředí a také zde bude 

provedena SWOT analýza. Tyto poznatky budou sloužit jako úvod do dané problematiky       

a bude se na nich zakládat bakalářská práce 

 

3.1 Historie a vývoj cestovního ruchu 

Již u starověkých civilizací byl zaznamenán počátek a vývoj cestování. Mezi první 

cestovatele se řadili např. Sumerové, Asyřané a Peršané. Féničané byla civilizace, která byla 

založena na obchodu a cestování. Ve středověku bylo cestování životním stylem šlechty, 

zejména kupců a bohatých měšťanů. Renesance bylo období nejvýznamnějších námořních 

objevů. V tomto období se cestovalo především za vzděláním, např. na francouzské a italské 

univerzity. V době baroka se nejčastěji cestovalo do lázní a to za zábavou a rekreací. Tyto 

cesty se týkaly především zámožnějšího obyvatelstva. Na přelomu 18. a 19. století nastal 

prudký rozvoj průmyslu a dopravy. Díky tomu se rozvíjí automobilový průmysl, ale také 

přeprava letecká a námořní. Vynálezem parního stroje se rozvíjí také přeprava železniční. 

Dále také dochází k rozvoji ubytování. První hotely byly postaveny ve Francii, Německu, 

Anglii a Švýcarsku. Rokem 1841 začalo tzv. novodobé cestování. Hlavním představitelem     

a organizátorem zájezdů v tomto období byl Angličan Thomas Cook. Zorganizoval plno 

výletů jako například – výlet vlakem do přírody za Londýn, návštěvy Světových výstav 

v Paříži a Londýně, cestu kolem světa apod. Roku 1845 Thomas Cook založil nejstarší 

cestovní kancelář Thomas Cook and Co. V 19. století dochází také k rozvoji průvodcovské 

činnosti. [4] 

 

3.2 Definování cestovního ruchu 

Cestovní ruch se definuje jako činnost osoby, která cestuje na přechodnou dobu do 

místa mimo její místo bydliště a to na dobu kratší než se stanovuje, přičemž hlavní účel této 

cesty není výdělečná činnost v navštíveném místě. [7] 

  

Cestovní ruch je možno považovat za jiný výraz pro cestování. Cestovní ruch může 

být spojován s využitím volného času, rekreací a poznáváním. Za obecné rysy cestovního 



 10 

ruchu se považují: změna místa, nevýdělečná činnost v dané zemi a také dočasnost pobytu. 

[4] 

 

3.3 Základní vymezení cestovního ruchu 

Cestovní ruch se stal již neodmyslitelnou součástí dnešní společnosti. V rámci 

cestovního ruchu se dává do pohybu velké množství lidí, kteří ve svém volném čase na 

určitou dobu opouštějí místa svého trvalého bydliště a to za účelem poznání, styku s lidmi, 

rekreace apod. [7] 

 

3.3.1 Vymezení základních pojmů v oblasti cestovního ruchu 

 Stálý obyvatel – v mezinárodním cestovním ruchu ve vztahu k dané zemi se pod tímto 

pojmenováním rozumí takový člověk, který žije v dané zemi nejméně jeden rok. 

V případě domácího cestovního ruchu se za stálého obyvatele považuje člověk, který 

v tomto místě žije nejméně šest po sobě následujících měsíců.  

 

 Návštěvník – v mezinárodním cestovním ruchu se jedná o člověka, který cestuje do jiné 

země než v níž má své místo trvalého bydliště a to na dobu nepřekračující jeden rok, 

přičemž hlavní účel této cesty není vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi. 

V domácím cestovním ruchu se jedná o osobu, která má místo svého trvalého bydliště 

v dané zemi a která cestuje na jiná místa v zemi mimo místo svého bydliště a to na dobu 

kratší než šest měsíců, přičemž hlavní účel není vykonávání výdělečné činnosti v tomto 

navštíveném místě.  

 

 Turista – v mezinárodním cestovním ruchu se za turistu považuje taková osoba, která 

vycestuje do jiné země než v které má své místo bydliště na dobu zahrnující nejméně 

jedno přenocování, ale ne delší jednoho roku, přičemž hlavní účel této cesty není 

vykonávání výdělečné činnosti v této navštívené zemi. V domácím cestovním ruchu se za 

turistu považuje taková osoba, která  je trvale usídlena v zemi a cestuje do jiného místa 

odlišného od jejího klasického životního prostředí na dobu zahrnující nejméně jedno 

přenocování, ale ne na dobu delší půl roku, přičemž hlavní účel této cesty není 

vykonávání výdělečné činnosti v tomto navštíveném místě.  
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 Výletník – v mezinárodním cestovním ruchu se jedná o takovou osobu, která cestuje do 

jiné země než je země jejího trvalého bydliště a klasického životního prostředí a to na 

dobu kratší než 24 hodin aniž by v této zemi přenocovala, přičemž hlavní účel této cesty je 

jiný než vykonávání výdělečné činnosti v této navštívené zemi. V domácím cestovním 

ruchu se jedná o takovou osobu, jejíž sídlo se nachází v té dané zemi a cestuje do místa 

odlišného od jejího trvalého bydliště a klasického životního prostředí a to na dobu kratší 

24 hodin aniž by v navštíveném místě strávila noc, přičemž hlavní účel této cesty není 

vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. [7] 

 

3.3.2 Charakteristika materiálně-technické základny cestovního ruchu 

Aby byly zabezpečeny služby uspokojující potřeby účastníků cestovního ruchu jsou 

nutné a také důležité určité věcné prostředky, jenž tvoří materiálně technickou základnu 

cestovního ruchu. Z věcného hlediska můžeme do materiálně technické základny zařadit: 

 zařízení a stroje (technologická, energetická a hnací zařízení) 

 budovy a stavby (hotely, sportovní zařízení, stravovací zařízení atd.) 

 dopravní prostředky (sloužící pro dopravu účastníků cestovního ruchu s jejich 

zavazadly)  

 předměty postupné spotřeby (jedná se o inventář a předměty sloužící k zabezpečení 

hlavně realizačních funkcí v cestovním ruchu).  

 

Do materiálně-technické základny cestovního ruchu většinou nezahrnujeme: 

 hmotné prostředky v soukromém vlastnictví obyvatelstva (chalupy, karavany, stany), 

jenž slouží jenom potřeby svých vlastníků. Do materiálně-technické základy by 

patřily, pokud by sloužily pro komerční účely. 

 kulturně-historické objekty a památky, které slouží k uspokojování cílové potřeby 

účastníků cestovního ruchu (kromě zámků a hradů sloužících jako ubytovací zařízení). 

[15] 

 

- Vlastní materiálně-technická základna cestovního ruchu 

Jedná se o takovou základnu, která byla vybudována zejména pro cestovní ruch. Tato 

základna svým rozsahem a také úrovní je závislá na ekonomických výsledcích cestovního 
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ruchu, nebo také na významu, jež mu společnost přisuzuje. Rozmístění vlastní materiálně-

technické základny cestovního ruchu většinou odpovídá potřebám cestovního ruchu. [15] 

- Materiálně-technická základna využívána pro cestovní ruch 

Tato základna zahrnuje taková zařízení, která jsou původně pořizována k jinému 

hlavnímu účelu, ale také jsou v určitém rozsahu využívána i účastníky cestovního ruchu. 

V tomto případě se jedná o materiálně-technickou základnu cestovního ruchu v širším slova 

smyslu. [15] 

 

3.4 Význam cestovního ruchu 

Význam cestovního ruchu a také jeho důležitost jak pro společnost, ale také i pro 

každého z nás je možno shrnout do těchto následujících bodů: 

 má podíl na rozvoji osobnosti 

 podílí se na utváření životního stylu lidí 

 účelně využívá volný čas 

 možnost poznání  

 možnost získání jazykových znalostí 

 slouží jako prostředek vzdělávání a výchovy lidí 

 působí léčebně 

 možný ekonomický přínos 

 

Díky těmto definovaným významům, je možné odvodit také funkce, které CR plní: 

 ekonomická 

 kulturně-poznávací 

 rekreačně-zdravotní 

 kontaktní 

 informačně-výchovná [4] 
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3.5 Typologie cestovního ruchu 

3.5.1 Formy cestovního ruchu 

Formy cestovního ruchu vycházejí ze zaměření cestovního ruchu na uspokojování 

nějakých konkrétních potřeb účastníka cestovního ruchu. Potřeby těchto účastníků mají svůj 

specifický charakter. 

Formy cestovního ruchu: 

 rekreační cestovní ruch 

 sportovně-turistický cestovní ruch 

 kulturně-poznávací cestovní ruch 

 lázeňsko-léčebný cestovní ruch 

 

Specifické formy cestovního ruchu: 

 cestovní ruch třetí generace 

 cestovní ruch mládeže 

 kongresový cestovní ruch 

 cestovní ruch rodin s dětmi 

 incentivní cestovní ruch 

 lovecký cestovní ruch 

 motoristický cestovní ruch 

 další  

 

Členění na formy cestovního ruchu tvoří propagační, obchodní nebo pracovní 

označení. Toto členění se neustále vyvíjí a to v souvislosti s novými specifickými potřebami. 

Při rozlišování forem cestovního ruchu se většinou zdůrazňuje nějaký určitý prvek. Tímto 

prvkem může být způsob dopravy, motiv účasti, věk apod. V praxi to potom vypadá tak, že se 

vytváří určité názvy jako pomůcky, které jsou vyhovující a s těmito pomůckami pracují 

zejména cestovní kanceláře. [15] 

 

3.5.2 Druhy cestovního ruchu 

Cestovní ruch je možné členit a pozorovat podle různých hledisek. Nejčastěji se 

uplatňují při klasifikaci cestovního ruchu tyto aspekty: 
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 místo realizace 

 motivace účasti na cestovním ruchu 

 délka účasti 

 způsob a organizace zabezpečení služeb 

 způsob účasti a forma úhrady nákladů 

 ostatní  

 

Podle místa realizace se cestovní ruch rozděluje na domácí a zahraniční cestovní ruch. 

V případě domácího cestovního ruchu účastníci nepřekročí státní hranice své domácí země. 

Naopak v případě zahraničního cestovního ruchu se jedná o příjezdy a výjezdy za hranice 

domácího státu. Podle způsobu účasti a formy úhrady nákladů cestovní ruch rozdělujeme na 

komerční a sociální. V případě komerčního cestovního ruchu se účastník svobodně rozhoduje 

o účasti a svou účast si hradí pouze ze svých příjmů. Naopak při sociálním cestovním ruchu je 

účast plně hrazena nebo doplňována ze společenských fondů. Dále podle způsobu                   

a organizace zabezpečení služeb cestovního ruchu se cestovní ruch rozděluje na 

neorganizovaný a organizovaný cestovní ruch. Při neorganizovaném cestovním ruchu si 

všechno zajišťuje účastník sám a při organizovaném cestovním ruchu pobyt a cestu zajišťuje 

organizace, nejčastěji cestovní kancelář. Podle délky účasti rozlišujeme krátkodobý cestovní 

ruch, kdy se jedná o pobyt do 4 dnů mimo místo trvalého bydliště a dále dlouhodobý cestovní 

ruch, kdy se předpokládá pobyt delší než 4 dny mimo místo trvalého bydliště. [15] 

 

3.6 Destinace cestovního ruchu 

„Destinace cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek 

rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací.“  [4, str. 15] 

Podle WTO destinace představuje místo s atraktivitami a s nimi spojenými službami   

a zařízeními cestovního ruchu, které si účastník nebo skupina vybírá pro svou návštěvu.  

Podle výkladového slovníku cestovního ruchu se pod pojmem destinace rozumí cílová 

oblast v daném regionu, pro kterou je typická a také významná určitá nabídka atraktivit          

a infrastruktury cestovního ruchu. V případě mezinárodních návštěvníků se destinací rozumí 

buď celá navštívená země nebo některý z jeho regionů, popřípadě město. 

Pro rozvoj cestovního ruchu je důležitá dobrá a kvalitní nabídka v destinaci, díky které 

jsou přilákání návštěvníci a následně jsou uspokojovány jejich potřeby a požadavky. [10] 
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3.7 Klasifikace a charakteristika služeb cestovního ruchu 

Klasifikace služeb v cestovním ruchu není stejnorodá, spíše naopak je velmi 

různorodá. Proto je možné klasifikovat služby z několika hledisek. Podle významu ve 

spotřebě účastníků cestovního ruchu dělíme služby na: 

 základní – tady řadíme ubytovací, stravovací a dopravní. Jedná se o služby, které 

zabezpečují přepravu účastníků cestovního ruchu do rekreačního prostoru a zpět a také 

služby, které souvisí s pobytem v rekreačním prostoru, 

 doplňkové – jedná se o služby, které souvisí s využíváním různých atraktivit               

a vlastností charakterizujících rekreační prostor. [8] 

 

Dále dělíme služby podle charakteru spotřeby na: 

 služby osobní – zde například řadíme odnesení zavazadel apod., 

 služby věcné – je to například úprava lyžařské výstroje apod. 

 

Dále podle způsobu úhrady: 

 služby placené, 

 služby neplacené.  

 

Podle místa: 

 služby poskytované v místě obvyklého pobytu, 

 služby poskytované během přepravy, 

 služby v rekreačním prostoru.  

 

Podle způsobu zabezpečení: 

 služby vlastní, 

 služby poskytované dodavatelským způsobem (stravovací, ubytovací) 

 služby obstarávané (využití cestovní agentury, cestovní kanceláře)  

Podle funkcí ve vztahu k jednotlivým uspokojovaným potřebám účastníků cestovního ruchu 

dělíme služby na: 

 dopravní, 

 ubytovací, 
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 stravovací, 

 společensko–kulturní 

 zprostředkovatelské 

 lázeňsko-léčebné 

 průvodcovské, 

 směnárenské, 

 informační, 

 komunální, 

 obchodní, 

 zdravotní, 

 pasové, 

 horská služba, 

 celní aj. [8] 

 

3.8 Prodej ve sféře cestovního ruchu 

3.8.1 Formy prodeje v cestovním ruchu 

V turisticky vyspělém světě se prodej zájezdů a jednotlivých služeb uskutečňuje na 

základě telefonické nebo faxové objednávky, osobního kontaktu s prodejcem a na základě 

objednávky po internetu. V České republice je nejrozšířenější způsob prodeje prostřednictvím 

cestovních kanceláří. Jedná se zde o přímý kontakt zákazníka s referentem cestovní kanceláře. 

Zprostředkovatelský způsob prodeje je typickým způsobem prodeje pro řadu 

cestovních kanceláří, kdy cestovní kanceláře prodávají zájezdy, které jsou připravené 

touroperátorem (jinou cestovní kanceláří). Tyto strany uzavírají smlouvu o obchodním 

zastoupení. [5] 

 

3.8.2 Reklama 

V cestovním ruchu je využíváno všech forem reklamy. Mezi reklamu můžeme zařadit 

například – reklamu v rozhlase, televizní reklamu, inzerci v časopisech, novinách, dopravních 

prostředcích MHD, rozesílání osobní nabídky, plakáty ve vlastní výloze. Velmi účinnou         

a přitažlivou reklamou je sponzorování různých soutěží a také pořadů v televizi. Nejúčinnější 

a zároveň také nejdražší formou reklamy je účast na veletrzích cestovního ruchu. [5]  
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3.8.3 Reklamní a nabídkové materiály jako podpora prodeje 

Nabídka jednotlivých služeb a různých zájezdů  je v cestovním ruchu realizována 

pomocí plakátů, nabídkových katalogů, reklamy v televizi a časopisech. Mezi nejvýznamnější 

formu nabídky patří nabídkový katalog. Tento katalog je často vydávaný cestovní kanceláří    

a to dvakrát ročně jako katalog Léto a katalog Zima. Dále může být vydáván i v dalším 

členění jako: autobusové zájezdy, letecké zájezdy, poznávací zájezdy, pobytové zájezdy. Tato 

nabídka je potom uváděna podle jednotlivých destinací. 

V katalogu je nutné uvádět všeobecné podmínky účasti na zájezdech. Solidnější 

cestovní kanceláře navíc uvádí i základní informace o cílové zemi zájezdů a jiné podmínky 

pro cestování. Zákazník také hodnotí grafickou úpravu katalogu a úroveň textu. Povinností 

cestovní kanceláře je srozumitelně vymezit rozsah placených služeb a dále doplnit popis 

různých fakultativních služeb, které nespadají do ceny zájezdu. 

Mezi významnou podporu prodeje zájezdů patří různé slevy, možnost určité flexibilní 

skladby služeb zájezdů. Do flexibilní skladby služeb zájezdů můžeme zařadit             

například – vícelůžkové pokoje, slevy pro děti, možnost forem stravování apod. [5] 

 

3.8.4 Image subjektu cestovního ruchu 

Na trhu cestovního ruchu a především také u zákazníků hraje důležitou roli a je také 

rozhodujícím faktorem image subjektů cestovního ruchu. Image tvoří mnoho různých faktorů. 

Mezi tyto faktory můžeme zařadit například – spolehlivost, vzhled interiéru a exteriéru 

cestovní kanceláře, odbavovacích hal, celkovou úroveň služeb apod. Celkový vzhled a dojem 

cestovních kanceláří je pro úspěch na trhu velmi důležitý. Tento faktor však ještě českými 

subjekty není příliš doceněn. 

V cestovní kanceláři je důležité vybavení jejího interiéru. Mělo by zde být logo, 

prodejní katalogy, vhodné jednání zaměstnanců a důležitý je i vzhled exteriéru. Pro vyšší 

úroveň poskytovaných služeb v cestovní kanceláři je vhodné vybavit tuto kancelář počítačem. 

Při jednání se zákazníkem je velmi důležitá důvěra zákazníka v solidnost cestovní 

kanceláře. Je vhodné doplnit konkrétní nabídku z katalogu zájezdů fotodokumentací, 

videokazetou a působívá je i osobní zkušenost referenta. Dále je také důležité vyhovět 

zákazníkovi i v takovém případě, že danou službu cestovní kancelář nezajišťuje, a to 

alternativní nabídkou, která respektuje požadavky zákazníka a v krajním případě by měl 

referent odkázat na nabídku jiné cestovní kanceláře. Důvěra zákazníka se vytváří dlouhodobě, 
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především chováním cestovní kanceláře, dále také členstvím cestovní kanceláře v asociacích, 

flexibilním nabízeným pojištěním, komplexností, dobrými znalostmi a chováním průvodců 

apod. [5] 

 

3.9 Analýza marketingového prostředí 

3.9.1 Marketingová situační analýza 

Velmi důkladně a systematicky zkoumá marketingové situace subjektu trhu, dále také 

jaké má postavení  v daném prostředí ve třech časových horizontech – současný stav, 

dosavadní vývoj, odhad budoucího vývoje. 

Takovými hlavními výstupy této situační analýzy jsou identifikace slabých a silných 

stránek firmy a také jejich konkurentů, dále je zkoumán profil firmy včetně vystižení 

problémů a příležitostí, které přicházejí z vnějšího prostředí. Po provedení analýzy výsledky 

určují firemní schopnosti a jedinečnosti, dále také slouží jako podklad pro určení 

marketingových cílů a strategií k vyhotovení marketingových plánů. 

Mezi nejjednodušší způsoby k provedení situační analýzy je SWOT analýza. Dalším 

možným způsobem k provedení analýzy je marketingový audit. Je více podrobný než SWOT 

analýza. Marketingový audit se zabývá hodnocením marketingového prostředí, marketingové 

strategie, marketingového informačního systému, organizací marketingu apod. Jestliže má být 

situační analýza účinná, musí zahrnovat všechny základní marketingové aktivity firmy, tedy 

musí být komplexní. Jedině v takovém případě mohou být nalezeny všechny příčiny 

marketingových potíží a problémů. [12] 
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Obr. 3.1. – Matice příležitostí 

 

 

ZDROJ: HORÁKOVÁ, Helena: Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 

2001. 128 s. ISBN 978-80-247-2042-5. 
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Obr. 3.2. – Matice ohrožení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: HORÁKOVÁ, Helena: Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 

2001. 128 s. ISBN 978-80-247-2042-5. 
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 Silné a slabé stránky 

Silné a slabé stránky v této analýze neobsahují všechny charakteristické rysy obchodní 

společnosti, ale pouze ty, jenž mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu. Příliš dlouhý 

seznam udává neschopnost rozlišit, co je důležité a také prozrazuje nedostatečnou 

koncentraci. Silné a slabé stránky nejsou absolutní, ale relativní. Není pozitivní být v něčem 

dobrý, jestliže je konkurence lepší, je to i nadále slabá stránka. Silné stránky by měly být 

založeny na faktech. Je důležité rozpoznat silné stránky, jinak to může být nebezpečné. [11] 
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4 POPIS LOKALITY SLAVIČÍN 

4.1 Základní informace o Slavičínu 

Město Slavičín se nachází v předhůří Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, na 

rozhraní Slovenska a Moravy, na jihovýchodě Valašska. Od severu dotváří krajinu Vizovické 

vrchy s nejvyšší horou Klášťov (753 m). Bílým Karpatům vévodí na jižní části vrchol Velké 

Javořiny (970 m) a Velký Lopeník (912 m). Západně zde zasahuje oblast Luhačovského 

Zálesí s proslulými lázněmi. Kopcovitý terén rozděluje na východě Českou republiku od 

Slovenska. Pod město Slavičín patří tři místní části, které jsou Divnice (337 obyvatel), Hrádek 

(862 obyvatel) a Nevšová (505 obyvatel). Slavičín samostatně má 5 082 obyvatel. [2] 

Ve městě se stékají říčky Lukšinka a Nevšovka, jenž tvoří vodní tok, vlévající se dále 

do Vláry a který je v některých pramenech označován jako Říka. Slavičín leží na tzv. vlárské 

dráze, která vede z Brna přes Uherský Brod do Trenčanské Teplé. Když se dráha v roce 1888 

dokončila, lidé ze Slavičína chodili na nádraží do Hrádku asi půl hodiny pěšky. Město se však 

postupem času rozrostlo a nyní je Hrádek administrativně i prakticky jeho součástí. Nachází 

se zde také dobré silniční spojení, procházejí tady dopravní trasy z Vizovic na Vlárský 

průsmyk, dále také z Bojkovic na Valašské Klobouky a jedna z nejstarších komunikací, která 

spojuje Slavičín s Luhačovicemi. [14] 

Nejvzácnějším dědictvím Bílých Karpat na Slavičínsku jsou velkolepé květnaté louky 

s množstvím vzácných orchidejí. Pastviny jsou předmětem ochrany, kde roste silně ohrožený 

prstnatec bezový, vstavač kukačka, hlavinka horská, vstavač mužský, vemeník dvoulistý, 

sněženka podsněžník a lilie zlatohlavá. V okolních lesích přebývá hojnost srnčí i černé zvěře  

a četných druhů ptactva. Svou dobrou polohou nabízí hodně příležitostí k pěší turistice            

i cykloturistice, rybaření, houbaření, plavání a k mnoha dalším aktivitám. [2]  

 

4.2 Historie města Slavičín 

Osídlení Slavičínska lze předpokládat v 8. a 9. století našeho letopočtu, kdy tu žili staří 

Moravané jako polokočovní pastevci. V roce 985 zde pobýval sv. Vojtěch a to při 

misionářské cestě z Uher na Moravu. 

Město patří k nejstarším osadám jižního Valašska a bylo vždy tzv. biskupským lénem. 

První písemná zmínka o Slavičínu je z roku 1256. Tohoto roku olomoucký biskup Bruno ze 

Schauenburka zapůjčil slavičínský újezd jeho manovi Hellembertovi de Turri. Slavičín je zde 
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uváděn jako městečko s kostelem, trhem a mýtem. V blízkosti Slavičína bývaly také 

Mladotice, ve středověku to byly Horní a Dolní Mladotice, které se později spojily. Po 

správní reformě r. 1850 se Mladotice staly místní částí Slavičína. [14] 

Ve 13. století se zde již nacházel kostel a fara a Slavičín se stal městečkem s právem 

celním, tržním a hrdelním. Ve 13., 17., a 18. století bylo město postihnuto tatarskými vpády. 

Původní osada Mladotice se spojila se Slavičínem a název Slavičín – Mladotice se používal až 

do roku 1946. Obyvatelstvo zde provozovalo zemědělství a tradiční řemesla. Zemědělství 

však v drsných podmínkách nestačilo k obživě. Lidé se snažili najít jiné zdroje obživy a tehdy 

Slavičín proslul zvěroklestičstvím, kterým byli zdejší muži proslaveni doma i ve světě. 

Drsným zkouškám byli obyvatelé vystaveni ve II. světové válce. 29. 8. 1944 se odehrála bitva 

nad Bílými Karpatami, v níž bylo sestřeleno 10 amerických bombardérů německými stíhači. 

Na místním hřbitově bylo pohřbeno 28 padlých amerických letců. Po válce nastal rozsáhlý 

vývoj a v roce 1964 se stal Slavičín městem. [13] 

 

4.3 Symboly města Slavičín 

4.3.1 Znak 

obr. 4.1. Znak města Slavičín 

 

ZDROJ: [2] 

Symbolika: 

Biskupská mitra se stuhami připomíná osobnost sv. Vojtěcha, jenž byl významný 

nositel křesťanství a se kterým je spojena hluboká svatovojtěšská tradice na Slavičínsku. 

Svatovojtěšská tradice má svůj základ v době misionářské cesty z Uher přes Vlárský průsmyk 

až na Moravu v roce 985, při které sv. Vojtěch navštívil zdejší kraj. Jeho pobyt se stal 

podnětem ke vzniku pověsti o názvu města Slavičín a založení místního kostela, jenž mu je 

zasvěcen. Kůže a ozubené kolo symbolizují tradici strojírenského a obuvnického průmyslu ve 
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Slavičíně. Obuvnickému průmyslu dal základ pan Josef Pivečka a strojírenství se začalo 

rozvíjet od vzniku závodu Detona v roce 1936 (poté Vlárské strojírny). [2] 

 

4.3.2 Prapor 

4.2. Obr. – Prapor města Slavičín 

 

ZDROJ: [2] 

 

Symbolika: 

Prapor je složen z jednotlivých heraldických prvků a barev znaku města. [2] 

 

4.3.3 Pečeť 

4.3. Obr. – Pečeť města Slavičín 

 

ZDROJ: [2] 

 

Symbolika: 

Tato soška byla zvolena městem za pečetidlo proto, neboť král svatý Rostislav byl 

významným panovníkem Velkomoravské říše, k jejímž dvanácti městům Slavičín tehdy 

náležel. Pečetidlo je využíváno k pečetění důležitých dokumentů města Slavičín. [2] 
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4.4 Letecká bitva nad Slavičínem 

Dne 29. srpna 1944 svedly svazy 15. americké letecké armády a německé luftwaffe
1
 

leteckou bitvu, která byla jednou z největších leteckých bitev nad střední Evropou. Ta část 

bitvy, která se odehrála ve vzdušném prostoru právě nad Slavičínem a jeho blízkým okolím, 

netrvala snad ani dvacet minut. Jednalo se spíše o drobnou epizodu v dlouhém a krvavém 

zápolení II. světové války. 

Celkem 28 padlých amerických letců bylo pohřbeno 31. srpna 1944 do dlouhé jámy za 

hřbitovní zdí ve Slavičíně. Dnes se místo nachází uprostřed rozšířeného hřbitova. Samotné 

pohřbívání trvalo zhruba pět hodin a nikdo z občanů pohřbu nesměl přihlížet. Po odchodu 

Němců občané Slavičína začali na hrob přinášet květiny a to i přes přísný zákaz. 

V září 1946 provedli američtí vojáci na hřbitově ve Slavičíně exhumaci pozůstatků 

padlých letců, které byly poté převezeny buď na americké vojenské hřbitovy nebo na žádost 

rodin padlých letců na hřbitovy civilní do USA.  

Poté byl ustaven výbor pro postavení pomníku padlým letcům ve Slavičíně. Na místě 

jejich dočasného hrobu byla zasazena pamětní deska. 

V roce 1994 tomu bylo padesát let, co se odehrála letecká bitva nad Slavičínem. 

Samotné vzpomínkové oslavy bitvy v tomto roce byly velkolepé. Zavítalo na ně pět letců 

veteránů z USA. [1] 

Také stojí za zmínku zapomenutí muži ze Slavičínska, kteří vykonávali svoji službu ve 

spojeneckém letectvu nebo v podzemních ozbrojených silách na frontách II. světové války. 

Mezi tyto muže patří například Karel Křenek, který byl vyznamenán Československými 

medailemi „Za chrabrost“ a „Za zásluhy“ nebo Jaroslav Šála, který byl oceněn udělením     

Čs. válečným křížem. Takových statečných mužů ze Slavičína i jeho okolí bylo ale daleko 

více. [16] 

 

 

 

 

                                                 

 

1
 (vzdušná zbraň) německé vojenské letectvo 
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4.5 Městské muzeum Slavičín 

Slavičín, který je bohatý na své historické a kulturní památky, již mnoho let provozuje 

malé, ale svými četnými expozicemi velmi zajímavé muzeum. Toto muzeum se nachází na 

Horním náměstí ve Slavičíně a návštěvníci do něj mohou zavítat každou středu a neděli.  

Od roku 1994 je zde vystavená expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 

odehrála ve vzdušném prostoru nad Slavičínem a jeho blízkém okolí. Návštěvníci zde mohou 

zhlédnout mnoho součástek a zbraní z německých a amerických letounů. Vše doplňuje bohatá 

fotodokumentace. Je zde možné vidět i originální německý motor z letounu Me 109 G6          

a spousta dalších, i osobní věci pilotů. [19] 

Další expozice možné k vidění jsou archeologické sbírky z pravěku a středověku. Tyto 

nálezy dokazují osídlení Slavičína a jeho okolí v pravěku a středověku. Dále jsou zde kosterní 

pozůstatky v nainstalovaném hrobě přibližující pohřbívání v dobách osídlování tohoto kraje 

slovanskými rody. [20] 

 

4.6 Historické památky města 

4.6.1 Farní kostel 

Slavičínský kostel je nejstarší budovou ve Slavičíně. Místní tradice nám říká, že je 

dokonce nejstarším kostelem v celém kraji. První historicky doložená zmínka o kostele je 

z roku 1256. Udává to listina olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka, v níž slavičínské 

léno věnoval Hellembertovi de Turri. V té době již slavičínský kostel nesporně existoval. 

Nicméně pro přesné datování založení kostela před rokem 1256 chybí objektivní podklady. 

Méně pravděpodobnou se jeví myšlenka, že kostel založil biskup Vojtěch při svém 

návratu z Říma v r. 992. Logickou hranicí založení kostela se jeví rok 999, v tomto roku byl 

biskup Vojtěch svatořečen. Kníže Břetislav I. spolu s biskupem Šebířem v r. 1039 přemístili 

ostatky sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy, a to byla vhodná doba pro zakládání nově 

stavěných kostelů ke cti národního světce. Zejména ustavení olomouckého biskupství, mohlo 

mít největší vliv na zasvěcení kostela sv. Vojtěchovi. 

Pro nestranné posouzení stáří a polohy kostela před rokem 1256 má zatím největší 

váhu archeologický výzkum, který uskutečnili členové Klubu přátel a historie Slavičínska 

v roce 1990 a to v souvislosti s výměnou kostelních lavic. Při tomto výzkumu se zjistilo, že 
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zde bylo v minulosti pohřbeno velké množství lidí a stáří kostela se odhadlo na                    

12. – 13. století. [9] 

 

4.6.2 Kaple a jiné drobné církevní stavby 

Drobné církevní stavby jsou například – kaple, kříže, boží muka, sochy svatých aj., 

vždy dokladovaly jakousi snahu věřících farníků zanechat jasné znamení své víry v Boha. 

Bylo mnoho důvodů pro vznik těchto památek – poděkování za pomoc, vzpomínka na 

neštěstí, ale hlavně prosba o Boží podporu věřících. Tyto myšlenky jsou zaznamenávány 

formou různých nápisů na uvedených plastikách. [9] 

 

 Farní kostel sv. Vojtěcha a sv. Cecilie 

Sv. Cecilie je uváděná jako spolupatronka slavičínského kostela v roce 1671. [9]  

 Kaple Panny Marie Sedmibolestné 

Nachází se na ulici Osvobození, tato kaple pochází z konce 18. století a je zapsána 

v seznamu nemovitých kulturních památek. [9] 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého 

Až do roku 1966 stála na Horním náměstí, nyní se nachází před hřbitovní zdí               

u hlavního vchodu ke kostelu. Tato socha je zapsána v seznamu nemovitých kulturních 

památek. [9] 

 Pískovcová socha sv. Floriana 

Nachází se před farní zahradou, na podstavci je nápis: „Oroduj za nás Svatý Floriáne“ 

a také letopočet: „L P 1910“. [9] 

 Pískovcový kříž 

Pískovcové kříže se ve Slavičíně nachází celkem tři a to na Šabatci, který byl v roce 

1930 opraven a posvěcen, dále na zaniklém hřbitově. Na tomto kříži je z kamene vytesaná 

postava Ukřižovaného Krista. Třetí kříž se nachází před hřbitovní zdí u hlavního vchodu ke 

kostelu. [9] 

 Dřevěný kříž 

Nachází se po levé straně cesty do Lipové při farním pozemku, naposled byl vyměněn 

v roce 1915. [9] 
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4.6.3 Zámek 

Slavičínský zámek je jako památkový objekt zapsán na Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek ČR a to jako barokní budova z 18. století, stojící na místě 

přímo původní slavičínské tvrze. K zámků ještě náleží i anglický park, který je taktéž zapsaný 

v tomto seznamu.  

Léno Slavičín bylo v roce 1797 na rozhodnutí olomouckého arcibiskupa Antonína 

Theodora Collereda-Waldesee předáno k užívání nadporučíkovi manfredského pluku 

Františkovi Buolovi. Předávací protokol byl zhotoven právě mezi ním a rytířem Janem 

Nepomukem Podstatským z Prusinovic, jehož rod mnoho let léno Slavičín užíval. Důvodem 

k předání majetku byla zadluženost Jana Podstatského. František Buol byl významným 

rakouským státníkem a v roce 1791 se stal i rakouským vyslancem v Haagu. Léno Slavičín po 

jeho smrti dědili jeho synové, kteří jej nakonec prodali. 

Ze všech budov ve Slavičíně měl zámek první elektrické osvětlení. V roce 1910 byla 

uvnitř zámku zabudována malá elektrárna, která byla poháněná benzinovým motorem. 

V první polovině 19. století, kdy byl proveden soupis majetku, je zámek veden jako zděná 

budova. Všechny domy, kromě některých významných staveb jako palírny, dvory, fara, 

hospoda, špitál a škola, byly stavěny ze dřeva a kryty doškovou střechou, pouze výjimečně 

šindelem. 

Od roku 1930 byl slavičínský velkostatek trvale v nájmu. 1. října 1948 zámek              

a velkostatek převzal stát. Zámek byl vyvlastněn a předán krajským národním výborem 

v Gottwaldově (Zlín) Zbrojovce Brno, n. p., Závod Bohuslavice. Spolu se zámkem byl předán 

i zámecký park. Budova a zejména interiéry prošly rozsáhlou rekonstrukcí, po níž vznikla mj. 

loutková scéna, scéna pro malé divadelní formy a několik dalších místností pro zájmovou 

činnost. V I. poschodí byl zbudován kinosál. V roce 1953 získal závodní klub koncesi na 

restauraci a vyvařování. Koncese však byla roku 1956 odejmuta a pohostinství převzaly 

Restaurace a jídelny. V zámeckém parku byl vystavěn hudební pavilon a dětské hřiště. Také 

zde byla vybudována letní divadelní scéna. Roku 1992 byla budova zámku vydána 

právoplatným majitelům Květuši Wichterlové a Štěpánce Šorfové. Současně byl vydán           

i zámecký park a lesní pozemky. 

V současnosti je v přízemí budovy restaurace, kuchyň, kotelna, sociální zařízení          

a několik drobných provozoven. V patře se nachází kanceláře lesní správy, soukromý byt       
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a dva sály k pořádání společenských akcí. Zámek je a stále bude spolu s kostelem a farou 

nejvýznamnější historickou stavbou města Slavičín. [2] 

4.4. Obr. – Zámek Slavičín 

 

ZDROJ: [13] 

4.6.4 Záložna 

Tato budova byla původně založena jako Rolnická záložna pány Eduardem 

Klabačkou, MUDr. Janem Korbelem a farářem Josefem Dostálem r. 1871. Rolnická záložna 

byla založena hlavně z toho důvodu, aby vzdorovala bohatým židovským lichvářům, kteří 

poskytovali půjčky s vysokými úroky a zadlužovali tím místní obyvatele. Do roku 1873 byla 

záložna spolkem, až po 3. listopadu 1873 pak jako „společnost s ručením omezeným.  

Roku 1893 se záložna stala střediskem  místního života, kultury a také rozvoje. 

S historií záložny je spojena také knihovna a počátky pošty s doručovatelskými službami. 

V roce 1902 místní zastupitelstvo odhlasovalo povolit nálev kořalky, což byl první impuls ke 

zbudování restaurace, a Záložna se tímto zařadila mezi dalších 11 hostinců a hospod s tímto 

právem v téměř tisícové obci. 

Budova Záložny se stala určitě neodmyslitelnou součástí a také dominantou 

přirozených center Slavičína. Dnes slouží především k pohostinským účelům, ale také 

k různým kulturně-společenským akcím. Ve Slavičíně je Záložna jedinou významnou 

památkou z přelomu 19. a 20 století. [2] 
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4.7 Pivečkův lesopark 

V roce 1936 založila rodina Pivečkových lesopark a to jako odpočinkovou zónu pro 

obyvatele Slavičína. Tehdy si tu slavičínské děti mohly hrát s trpaslíky, Karkulkou nebo 

vlkem. Snaha této rodiny však skončila v roce 1948 znárodněním, jejich lesopark                    

i s podnikem dostali noví majitelé.  

Když se po více než 40 letech vrací Jan Pivečka ze světa, kde působil jako úspěšný 

český švec, první jeho kroky vedly právě k parku. Plný optimismu nachází příznivce pro 

obnovu lesoparku. V roce 1997 začínají Ochránci přírody společně s nadšenými dobrovolníky 

les čistit. Slavičínský výtvarník Zdeněk Kutra přináší nový nápad uspořádat jakési sochařské 

sympozium a oslovuje tím profesora Kurta Gebauera z Vysoké uměleckoprůmyslové školy 

v Praze. Jeho studenti se tímto na několik let stávají stabilními účastníky dalších symposíí      

a lesopark začíná znovu dýchat čerstvým vzduchem. 

Desítky návštěvníků denně zavítá do lesoparku, kde je přivítají jeho stálí obyvatelé: 

 smečka sedmi vlků z dubového dřeva a přesýpací hodiny (autor Stanislava 

Konvalinková) 

 hlemýžď, obří slimák, píďalka nebo tuleň  (autor Veronika Zapletalová) 

 dřevěný kolotoč a pohádkový most nad jezírkem (autor Marek Borsányi) 

 vodník a žába (autoři Oldřich Karban a Jaroslav Jeřábek ml.) 

 lesní bludiště (autor Lenka Klodová) 

 Kondor a skupina stromů (Klaus Dobrunz) 

 lavičky (Marek Rejent, Lenka Klodová) 

 dětské hřiště a Kamenný Kentaur (sochař Marius Kotrba) 

 seskupení záhadných hub (vytvořil Oldřich Karban) 

 dva monumentální dřevěné poutače a šplhadlo, (Bára Losíková) [18] 
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4.5. Obr. - Jeden ze sedmi vlků  4.6. Obr. - Kamenný Kentaur 

    

ZDROJ: [2] 

 

4.8 Slavní rodáci ze Slavičína 

 Pivečka Jan, * 24. 10. 1919 ve Slavičíně, † 5. 1. 2004 ve Zlíně 

Obuvnickému průmyslu ve Slavičíně dal základ pan Josef Pivečka, což byl pradědeček 

pana Jana Pivečky. Tato tradice obuvnického průmyslu se dědila z generace na generaci a tak 

ve dvacátých letech otec Jana pivečky (Jan Pivečka starší) postavil obuvnickou továrnu. Boty, 

vyrobeny v této továrně byly velmi kvalitní, že stálo za to je znovu podrážet. V první polovině 

minulého století se tyto boty nevyhazovaly, ale dědily. Jan Pivečka na žádost svého otce, 

pokračoval v rodinné tradice a vyučil se ševcem. Z obyčejného učně se tak ze dne na den stal 

samostatný podnikatel, který vedl rodinný podnik JAPIS (dnešní PRABOS, výrobce vojenské 

a speciální trekkingové obuvi). [17] 

Jan Pivečka byl uznávaným odborníkem, a proto také přijal nabídku Tomáše Bati 

pracovat v jeho továrnách v Pákistánu, na Jávě, v Indii a v Senegalu, kde mu dokonce bylo 

nabídnuto francouzské státní občanství. Pracoval pro soukromé firmy a vládní instituce na 

projektech, které se týkaly výroby a obchodu v kožedělném a obuvnickém sektoru, za což 

také obdržel od německého spolkového prezidenta Záslužný kříž za svou práci v rozvojových 

zemích. V r. 1990 se vrátil do Slavičína a o dva roky později zde založil Mezinárodní školu 

moderního obuvnictví ve Zlíně. V r. 1996 založil Nadaci Jana Pivečky, která je doposud 

považována za jednu z nejlepších regionálních nadací v České republice. [2] 
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 Bučánek Alois, * 6. 9. 1897 ve Slavičíně, † 9. 5. 1945 v Terezíně 

Alois Bučánek byl akademický sochař. Mezi jeho nejznámější díla patří: pomník 

Osvobození ve Velkých Opatovicích, pomník Práce ve Smržicích, busty Masaryka, Udržala, 

Štefánka. Jeho dílem je i pomník T. G. Masaryka v Hodoníně. Patří k našim předním 

sochařům. [2] 

 

 Červenková Helena, rozená Gadasová, * 3. 3. 1937 ve Slavičíně 

Jedná se o jednu z prvních profesionálních cimbalistek u nás a také o sólistku 

Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN), s nímž také navštívila řadu 

zemí Evropy. Zahájila výuku cimbálu na konzervatoři v Brně. Dále hostovala v Lipsku           

a účinkovala s Drážďanskou filharmonií, s českými i slovenskými filharmoniky, na festivalu 

Pražské jaro, na mezinárodních hudebních festivalech. Je inspirací pro mnoho současných 

hudebních skladatelů. [2] 

 

4.9 Nadace Jana Pivečky 

4.7. Obr. - Pivečkova vila, sídlo nadace 

 

ZDROJ: [2] 

 

Tato nadace vznikla v listopadu 1996. Klade si za cíl pokračovat v započatých 

aktivitách zakladatele Jana Pivečky po listopadu 1989. Kromě grantové podpory vykonává 

vlastní programy a to ve třech základních oblastech. První je výchova, motivace a vzdělávání 

mladých lidí a také podpora jejich volnočasových aktivit, další je ochrana životního prostředí 

a trvale udržitelný život a poslední je budování a rozvoj zdravé občanské společnosti.  
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V rámci výchovy mládeže pořádá tato nadace řadu besed a přednášek na školách, také 

organizuje studentské soutěže, které napomáhají k nalezení talentů, jimž je pak umožněna 

účast na stážích v zahraničí a v mezinárodních soutěžích. Ekologické aktivity se zaměřují 

především na údržbu a rekonstrukci Pivečkova lesoparku. 

Hlavním přínosem všech těchto projektů je spolupráce se školami, městem, 

neziskovými organizacemi a dalšími institucemi státní správy, regionálními umělci a občany 

města Slavičín, Valašských Klobouk a vůbec celého regionu. [21] 

 

4.10  Restaurační zařízení ve Slavičíně 

 Restaurace Zámek 

Tato restaurace se nachází v samotném centru Slavičína a to přímo v prostorách 

barokního zámku, který je doménou města. [22] 

 Restaurace Záložna 

Restaurace se nachází v přízemí budovy Záložna. Budova bývalé Rolnické Záložny se 

stala bezesporu dominantou celého Slavičína. [23] 

 Restaurace „U Talafy“ 

Tato restaurace se nachází na ulici Osvobození. Za budovou restaurace byla zřízena     

i letní zahrada s posezením a také výčepem. Ve vnitřních prostorách restaurace se nachází 

také herny. [24] 

 Bar u Fontány 

Bar se nachází na Horním náměstí a nabízí velký výběr chutných a kvalitně 

připravených jídel. [25] 

 Pizza – Steak Grunt 

Pizzerie se nachází na Náměstí Mezi šenky. Kuchyně se také kromě pizzy orientuje na 

steaky, těstoviny a saláty. [26] 

Další informace o restauračních zařízeních se nachází v Příloze č. 3 
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4.11  Ubytovací zařízení ve Slavičíně 

 Hotel Slavičan*** 

Tento hotel se nachází na ulici Osvobození. Jedná se o jediný hotel ve Slavičíně. [27] 

 Ubytování u Vincourů 

Jedná se o malý penzion, který se nachází na Horním náměstí. [28] 

Další informace o ubytovacích zařízeních se nachází v Příloze č. 3 

 

4.12  Kulturní život ve Slavičíně 

V oblasti kultury zde působí mnoho zájmových skupin jimiž jsou například: divadelní 

amatérské soubory SemTamFór a Pařez, roztleskávačky, mažoretky, hudební skupiny různých 

žánrů včetně country hudby s taneční sekcí, dětský pěvecký sbor Tučňáci, smíšený pěvecký 

sbor a dechová hudba. Jejich vystoupení bývají příjemným zpestřením společenských 

událostí, k nimž patří koncerty, plesy, sportovní turnaje, veřejná shromáždění apod. Mezi 

představitele národopisné činnosti patří: Sdružení výtvarníků Moravsko-slovenského pomezí, 

cimbálová muzika Slavičan, Folklorní soubor Slavičánek s hudeckou muzikou a taneční 

kroužek Slavíček. Dětský soubor Slavičánek již více než deset let prezentuje místní folklor     

a jeho činnost bývá také velmi vysoce hodnocena na domácích i mezinárodních přehlídkách. 

[3] 

 

4.12.1 Lidové tradice 

 Valašský bál – členové národopisných kroužků zachovávají staré tance a písničky, 

předvádějí různé hry v prostředí vyzdobeného sálu. Krojovaní hosté při cimbálové 

muzice zpívají a tancují, posilují se valašskou polévkou (kyselicí), pravými 

valašskými frgály a nechybí ani slivovice. K tradičním veselicím patří i Končinová 

zábava, k niž patří starý zvyk pochovávání basy a maškarní rej. 

 Fašanky – maškarní průvody obcházejí každý rok v masopustním období chalupy 

nejen v místních částech, ale také oživují centrum města. 

 Valašský kumšt pro radosť a užitek – je pořádaný vždy na jaře, je jakousi přehlídkou 

starých řemesel a šikovnosti lidových umělců, kteří předvádějí výrobu a zdobení 
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kraslic, perníku a keramiky, pletení papučí a proutěných košíků nebo tkaní na 

kolovrátků. 

 Svatovojtěšský jarmark – koná se každoročně na Horním náměstí a to v neděli na 

svátek sv. Vojtěcha. Je zde bohatý stánkový prodej s ukázkou starých řemesel, který 

je doplněn kulturním programem a zajímavými atrakcemi. 

 Rozsvícení vánočního stromu – je obdobnou tradiční akcí, která se koná vždy první 

prosincový pátek. [3] 

 

4.13  Sport ve Slavičíně 

Místní sportovní kluby sdružují oddíly atletiky, kuželek, košíkové, lyžování, 

hokejbalu, volejbalu, sálové kopané (SK Jerevan – mistr ČR), stolního tenisu. Sport pro 

všechny zájemce organizuje cvičení žen, Klub českých turistů pořádá dálkové pochody. 

Velkou členskou základnou se může chlubit fotbalový klub FC TVD Slavičín, Hoby kros       

a Velo club jsou pořadateli známých závodů motocyklů a kol. Klub Kyokushin karate bojuje 

v celostátní soutěži. Na dalších sportovních aktivitách se podílejí jednoty Sokol a Orel 

organizující sálovou kopanou, nohejbal, volejbal, kondiční cvičení žen, kalanetiku, šachy       

a rodinné soutěže. [3]   

 

4.13.1 Sportovní zařízení  

Sportovní zařízení – Sokolovna Slavičín, Koupaliště Slavičín, Orlovna, Kuželna, 

sportovní motokrosový areál, sportovní stadion. 

Sportovní hřiště – dětské hřiště v zámeckém parku, antukové hřiště pro volejbal, hřiště 

na kopanou, pro hokejbal, tenis, lehkou atletiku, nohejbal a škvárové hřiště 

Sportovní hala – tuto halu provozují sportovní kluby Slavičín. Jsou zde provozovány 

tělesná cvičení, míčové hry, posilování aj. 

Orlovna – provozuje ji Orel, jednota Slavičín. Jsou zde provozovány míčové hry, 

tělesná cvičení, společenské činnosti aj. 

Sportovní stadion – tento stadion provozuje FC TVD Slavičín. Nachází se zde 

travnaté hřiště, tréninková plocha, velká tribuna se sociálním zařízením, šatnami, klubovnou, 

hospodářská budova. [3] 
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4.14  Turistika na Slavičínsku 

Ve městě i jeho okolí je možno podniknout řadu výletů, vycházek apod. Kromě 

Pivečkova lesoparku, muzea, zámku nebo kostela sv. Vojtěcha mohou turisté navštívit             

některou z naučných stezek a něco nového se dozvědět nebo se jen vydat na výlet do přírody. 

 

4.14.1 Naučné stezky  

 Naučná stezka Po stopách osídlení Slovanů a cyklotrasa Slavičín - Luhačovice 

Tato naučná cykloturistická trasa představuje na čtyřech zastaveních historické 

zajímavosti okolí města Slavičín a Nevšové. Po této cyklotrase se turisté dostanou přes obec 

Nevšovou do lázeňského města Luhačovice – 15 km. [29] 

 Naučná stezka Slavičín (Slavík 1) 

Jedná se o výukovou naučnou stezku, která na svých sedmi zastávkách seznamuje 

turisty s přírodou stojatých vod a pobřežím. Je vhodná pro cyklisty i pěší a má délku 1,5 km. 

[30] 

 Naučná stezka Tatarka 

Tato naučná stezka představuje přírodní zajímavosti Slavičína a jeho okolí. Stezku je 

možné absolvovat na kole i pěšky. Její délka činí 10 km. [31]  

 Naučná stezka Stojatá voda 

Stezka vede kolem rybníka Slavík ve Slavičíně a délka okruhu je 1 km. Je zde 

nainstalováno 7 informačních tabulí, které seznamují turisty s rozdělením stojatých vod, 

s jejich vlastnostmi, rostlinami, živočichy a také ekologií vodní nádrže. [32] 

 Naučná stezka Okolo Nevšové 

Naučná stezka seznamuje turisty s přírodními a historickými zajímavostmi okolí 

Nevšové u Slavičína. Jedná se o pěší stezku s délkou 14 km. [33] 

 

4.14.2 Turistické trasy 

 Turistická trasa Slavičín – rozcestník nad Nevšovou (žlutá turistická značka) 

Značka vede od radnice přes náměstí Mezi Šenky, poté ulicí K Parku ve čtvrti Lukšín, 

lesním chodníkem vedle Pivečkova Lesoparku. Nad lesoparkem zase pokračuje po okraji 
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silnice až do místní části Slavičín-Nevšová. Od místního hostince vede k budově bývalé školy 

až k rozcestníku nad Nevšovou, kde žlutá značka končí a začíná červená. Po ní je možno se 

dostat do Luhačovice přes obec Petrůvka. [34] 

 

 Turistická trasa Slavičín – Na Koncích (zelená turistická značka) 

Značka začíná od autobusové zastávky ve Slavičíně, pokračuje po směru toku potoka 

Říky Mladotickým nábřežím až do místní části Slavičín-Hrádek na křižovatku u Hostince     

U Zemánků. Zde odbočuje vpravo směr Pitín až na křižovatku, kde odbočí vlevo a ulicí Ke 

Snožku, zde prochází železničním podchodem až k návrší nad Hrádkem. Poté míjí obec 

Rokytnici a obec Šanov a dosahuje hřebene Bílých Karpat, kde v místě Na Koncích končí. 

[35] 

 

 Turistická trasa Slavičín – Hložecká kaple (modrá turistická značka) 

Značka vychází od autobusové zastávky Radnice ve Slavičíně na ulici Osvobození, 

poté odbočuje směr Val. Klobouky. Polní cestou mírným klesáním do místní části      

Slavičín-Divnice. Míjí sochu sv. Jana Nepomuckého, kulturní nemovitou památku, dále 

kolem sousoší Mariánského sloupu, sv. Tekly a sv. Floriána a odsud do místní části Slavičín-

Bohuslavice nad Vláří a podél železniční tratě do Popova, obcí stoupá k lesu na hřeben 

masívu předhůří Hložeckých Bílých Karpat s vrcholy Vysoká (642 m) a Jeleňovská (664 m). 

Modrá turistická značka končí u Hložecké kaple, kde prochází červená turistická značka. [36] 

 

 Turistická trasa Slavičín – Bojkovice (Žlutá turistická značka) 

Začíná od autobusové zastávky Radnice, přes potok Říka k Hornímu náměstí, čtvrtí 

Šabatech, až na návrší, výhled na okolní panoráma s Vizovickými vrchy a Bílými Karpaty. 

Dále lesem zvaným Jamné do Kolelače na státní silnici, podél železniční tratě k Pitínu a přes 

louku směrem k bývalému závodu Zeveta Bojkovice. Značka končí na rozcestníku u radnice. 

[37] 

 

 Turistická trasa Slavičín – křižovatka u Haluzic (zelená turistická značka) 

Začíná od autobusové zastávky Radnice ve Slavičíně, přes zámecký park, podél břehu 

lipovského potoka, směrem k rybníkům Slavík 1 a Slavík 2. Za rybníky lesem tratí tzv. Starý 
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háj až nad obec Lipová a po jejím okraji směrem na křižovatku obce Haluzice. Zde zelená 

turistická značka končí přímo na rozcestníku s červenou turistickou značkou. [38] 

 

4.14.3 Výlety po okolí 

 Studánka Tatarka 

Historie této studánky sahá do 17. století a to do období turecko-tatarských vpádů. 

V roce 1663 zde tábořilo několik tisíc právě těchto nájezdníků. Byl to násilný průnik na území 

Moravy Vlárským průsmykem, který byl spojen s těžkým drancováním spousty vesnic a měst 

a Slavičín nebyl výjimkou. Po jejich vpádu zůstala oblast jihovýchodní Moravy zcela pustá. 

Název studánky je právě od těchto nájezdníků odvozen. Tato studánka se nachází na lipovské 

straně. [39] 

4.8. Obr. – Studánka Tatarka 

 

ZDROJ: [39] 

 Bařinova samota 

Bařinovu samotu mohou turisté nalézt mezi Slavičínem a obcí Lipová. Jedná se o dosti 

podmáčenou louku v nivě potoka. Zajímavá je tím, že se zde vyskytuje populace chráněných 

orchidejí (prstnatce bezového). Svým charakterem je tato lokalita na Slavičínsku opravdu 

ojedinělá. [40] 

 

 Pod Vrchy 

Jedná se o přírodní památku, která leží na území místní části Bohuslavic. Je to 

zachovalá ukázka přirozeného lesa nižších poloh. Nejvíce se zde cení složení bylinného 

podrostu – rostou zde chráněná lilie zlatohlavá sněženka podsněžník, které jsou řazeny mezi 

ohrožené druhy rostlin. Na chráněném území Pod Vrchy byly instalovány informační panely, 

z kterých má turista možnost dovědět se mnohem více informací o lokalitě. [41] 
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4.15  Cyklotrasy na Slavičínsku 

Státní a mezinárodní trasy 

 Trasa č. 46 – jihovýchodní příhraniční trasa – Český Těšín, Vsetín, Slavičín, Břeclav 

 Trasa č. 49 – napojuje se na trasu č. 46 – Pitín, Rokytnice, Štítná-Popov,             

Broumov-Bylnice, Nedašova Lhota, hranice 

 

Místní trasy Zlínského kraje (barva modrá): 

 Trasa č. 5054 – Slavičín, náměstí Mezi Šenky, Rudimov, Luhačovice, Provodov, Zlín 

 Trasa č. 5058 – Slavičín – Hrádek, křižovatka u Hostince U Zemánků, Divnice, 

Vlachovice, Vlachova Lhota, Valašské Klobouky 

 

Městské okruhy (žlutá barva): 

 Jižní okruh  

 Severní okruh  

 Velký slavičínský okruh (fialová barva) 

 

Místní spojovací trasy (oranžová barva): 

 Trasa č. 1 – Slavičín, Nevšová, horní část obce, napojení na červenou turistickou značku, 

Petrůvka směr pramen Aloiska v Luhačovicích 

 Trasa č. 2 – od radnice ve Slavičíně, ulicí k Hájenkám, lesní cestou Starý Háj, napojení na 

mezinárodní cyklotrasu č. 46 za Lipovou směr Haluzice 

 Trasa č. 3 – vodojemem nad čtvrtí Vlára, k lesíku nad čtvrtí Malé Pole, vepřín 

v Divnicích, napojení na místní cyklotrasu č. 5058 

 Trasa č. 4 – Hrádek ulicí ke Snožku, polní cestou přes kopec, vedle televizního převaděče 

k horní části Rokytnice, polní cestou, zčásti panelovou do Šanova 

 Trasa č. 5 – Hrádek, křižovatka na Divnice, přes železniční přejezd nad Hrádkem, směr 

Rokytnice, na kopci odbočit vlevo na polní hřebenovou cestu na Bohuslavice 

 Trasa č. 6. – tato trasa spojuje hřebenovou polní cestou trasu č. 4 a 5 nad Hrádkem [42] 
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5 VÝSLEDKY VLASTNÍHO VÝZKUMU 

Informace v předešlých kapitolách byly zpracovávány z různých zdrojů. Snahou bylo 

zachytit všechny podstatné údaje, které byly setříděny a uspořádány do konečné podoby. Jako 

součást tohoto výzkumu byl zpracován dotazník, který pomohl získat další užitečné 

informace, které budou dále vyjádřeny pomocí grafů. Také v tomto výzkumu bude využito 

SWOT analýzy. 

 

5.1 Dotazníkový průzkum 

Dotazníkové šetření bylo rozděleno na obyvatele Slavičína, kteří zde nějakou dobu již 

žijí a na obyvatelé jeho okolí, kteří zde jezdí pracovně, nebo z nějakého jiného důvodu 

Slavičín často navštěvují. Hlavním cílem tohoto průzkumu bylo zhodnotit, zda je Slavičín 

atraktivním městem, ve kterém mají jeho obyvatelé všechno co potřebují a také jestli je 

lákavým místem pro turisty. Na základě tohoto záměru bylo zkoumáno, jestli se ve Slavičíně 

nachází dostatek ubytovacích kapacit, dále byla zjišťována úroveň služeb v restauračních 

zařízeních a také pohled samotných obyvatel na kulturní život ve Slavičíně. Mimo jiné byly 

také zjišťovány hlavní příčiny malého přílivu turistů a zda-li jsou obyvatelé ve Slavičíně 

spokojení.  

Dalším cílem tohoto průzkumu bylo znát názory přímo těch, kteří se na řízení a chodu 

města nějakým způsobem podílejí. Proto byl osloven přímo pan starosta                              

Ing. Jaroslav Končický, který byl velmi ochotný a na všechny položené dotazy bez problému 

odpověděl. Díky tomu byly obdrženy nejpřesnější a také nejaktuálnější informace, týkající se 

nynějšího stavu na Slavičínsku a také pan starosta prozradil plánované změny a události, které 

se v nadcházejících letech mají uskutečnit.  

Dotazník byl od prosince 2010 do února 2011 k dispozici na informačním centru ve 

Slavičíně a to pro obyvatele města. Těm lidem, kteří do Slavičína pouze dojíždějí, byl 

dotazník doručen prostřednictvím internetu nebo osobně. Na vyplnění dotazníku se celkem 

podílelo 60 respondentů ze Slavičína a 60 respondentů z jeho okolí.  
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5.1.1 Vyhodnocení dotazníků 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Graf č. 5.1. 

18

42

22

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Slavičín Okolí

Pohlaví respondentů

muži

ženy

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 60 respondentů ze Slavičína a 60 respondentů z jeho 

okolí, kteří ve Slavičíně nebydlí, ale často jej navštěvují. Graf č. 5.1. ukazuje, že dotazy 

zodpovídaly více ženy. Za obyvatele Slavičína to činí 70 % žen a 30 % mužů, respondentů 

z okolí se zúčastnilo 63 % žen a 37 % mužů. Ženy byly daleko více ochotnější zodpovídat 

dotazy než muži.  

 

Otázka č. 2: V jaké věkové skupině se nacházíte? 

Graf č. 5.2. 
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Zdroj: vlastní výzkum 
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Dotazníkového šetření se zúčastnila různá věková kategorie lidí. V grafu č. 5.2. je 

možné vidět, že největší zastoupení dotazovaných bylo ve věkové skupině 26 – 45 let          

(36 % respondentů ze Slavičína a 43 % z jeho okolí), na dalším místě jsou lidé ve věkové 

skupině  46 – 61 let ze Slavičína (30 % respondentů), zatímco dotazovaných z okolí Slavičína 

bylo v této věkové skupině nejméně (15 % respondentů). Do početnější věkové skupiny       

18 – 25 let se ještě řadí lidé z okolí (25 % respondentů), ze Slavičína jich bylo už méně       

(17 % respondentů). Věková skupina 62 let a více byla obsazena dotazovanými ze Slavičína   

i okolí stejně (17 % respondentů).  

 

Otázka č. 3: Je pro Vás Slavičín atraktivní město? 

Graf č. 5.3. 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Z grafu č. 5.3. je jasně vidět, že Slavičín je atraktivním městem pro obyvatele 

Slavičína, ale také pro obyvatele jeho okolí. Shodl se na tom zhruba stejný počet obou skupin 

dotazovaných (95 % respondentů ze Slavičína, 93 % z okolí). Velmi málo lidí se domnívá, že 

Slavičín atraktivní není (5 % respondentů ze Slavičína, 7 % z okolí).  
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Otázka č. 4: Myslíte si, že je ve Slavičíně dostatek ubytovacích kapacit? 

Graf č. 5.4.  
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Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf č. 5.4. ukazuje, že více lidí je s ubytovacími kapacitami spokojeno a to 53 % lidí 

ze Slavičína a 65 % lidí z jeho okolí. Nicméně nemalý počet lidí spokojen není a to   47 % lidí 

ze Slavičína a 35 % lidí z jeho okolí. Je zde sice hotel, ale ten bohužel pro turisty příliš lákavý 

není. Návštěvníci většinou nejsou spokojeni s tím v jakém prostředí je hotel situován a také 

jeho vzhled je většinou odradí. 

 

Otázka č. 5: Disponují restaurační zařízení ve Slavičíně dostatečně dobrými službami? 

(Pokud ne, uveďte prosím důvod) 

Graf č. 5.5. 
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Z grafu č. 5.5. je vidět, že lidé jsou se službami v restauračních zařízeních docela 

spokojeni. 83 % respondentů ze Slavičína a 70 % respondentů z jeho okolí odpovědělo, že 

jsou se službami spokojeni. 17 % dotazovaných ze Slavičína a 30 % dotazovaných z jeho 

okolí naopak spokojeni s těmito službami nejsou. Jako důvod nespokojenosti lidé nejčastěji 

uváděli neprofesionální obsluhu a nekvalitní kuchyni.  

 

Otázka č. 6: Jaké gastronomické zařízení byste ve Slavičíně ještě uvítal/a? 

Graf č. 5.6. 
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Graf č. 5.6. ukazuje, že lidé ze Slavičína i z jeho okolí, by nejvíce uvítali ve Slavičíně 

ještě kavárnu (76 % respondentů ze Slavičína a 58 % z jeho okolí). Dalším požadovaným 

gastronomickým zařízením byla restaurace (13 % respondentů ze Slavičína a 8 % z jeho 

okolí) a bar (8 % respondentů ze Slavičína a 7 % z jeho okolí). Jako jiné gastronomické 

zařízení uvedli dotazovaní ze Slavičína pouze cukrárnu (3 % respondenti). Naopak dotazovaní 

z okolí Slavičína uvedli jako jiné gastronomické zařízení hostinec    (17 % respondentů), 

cukrárnu (8 % respondentů) a čínské bistro (2 % respondent). 
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Otázka č. 7: Jste spokojen/a s kulturním programem ve Slavičíně? 

Graf č. 5.7. 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Z grafu č. 5.7. je vidět, že lidé s kulturním programem spokojeni nejsou, na čemž se 

shodli ve stejném počtu dotazovaných (50 % respondentů ze Slavičína i jeho okolí). Více 

spokojených respondentů bylo z okolí Slavičína (47 % respondentů), jen o něco málo 

spokojených pak ze Slavičína (42 % respondentů). Pouze malého počtu lidí se kulturní život 

ve Slavičíně netýká (8 % respondentů ze Slavičína a 3 % respondentů z jeho okolí).  

 

Otázka č. 8: Kde se dozvídáte o plánovaných kulturních akcích? 

Graf č. 5.8. 
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Graf č. 5.8. ukazuje, že lidé se nejvíce o plánovaných kulturních akcích dozvídají od 

rodiny a svých známých (30 % respondentů ze Slavičína a 53 % respondentů z jeho okolí)     

a také z internetu (50 % respondentů ze Slavičína a 22 % respondentů z jeho okolí). Nejméně 

dotazovaní sledují tisk ve formě plakátů (20 % respondentů ze Slavičína a 25 % respondentů 

z jeho okolí).  

 

Otázka č. 9: Domníváte se, že jsou kulturní akce ve Slavičíně dostatečně propagovány? 

Graf č. 5.9. 
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Graf č. 5.9.  ukazuje, že někteří obyvatelé Slavičína se většinou o plánovaných akcích 

včas dozví (55 % respondentů ano, 45 % ne), nicméně poměrně početná skupina 

dotazovaných z okolí Slavičína se domnívá, že kulturní program není dostatečně propagován 

a o plánovaných akcí většinou ani neví (53 % respondentů ne, 47 % ano). 
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Otázka č. 10: Myslíte si, že je Slavičín zajímavým místem pro turisty? 

Graf č. 5.10. 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Z grafu č. 5.10. je jasně vidět přesvědčení lidí, že Slavičín není zajímavým místem pro 

turisty (75 % respondentů ze Slavičína a 67 % respondentů z jeho okolí). Pouze malý počet 

dotazovaných odpověděl kladně (25 % respondentů ze Slavičína a 33 % respondentů z jeho 

okolí).  

 

Otázka č. 11: Co si myslíte, že je hlavní příčinou malého přílivu turistů do Slavičína? 

Graf č. 5.11. 
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Graf č. 5.11. ukazuje, že hlavní příčina malého přílivu turistů do Slavičína je ta, že toto 

město není pro turisty příliš atraktivní. Shodli se na tom ve stejném počtu obyvatelé Slavičína 

i jeho okolí (58 % respondentů). Obyvatelé Slavičína jako další možnou příčinu uvedli 

nedostatek ubytovacích kapacit (37 % respondentů), o čemž už zdaleka tak nebyli přesvědčeni 

obyvatelé okolí Slavičína (8 % respondentů), kteří spíše zvolili nedostatečnou propagaci     

(34 % respondentů), zatímco obyvatelé Slavičína s touto volbou moc nesouhlasili                  

(5 % respondentů). 

 

Otázka č. 12: Absolvoval/a jste některou z naučných stezek ve Slavičíně? (Pokud ano, 

uveďte prosím kterou) 

Graf č. 5.12. 
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Jak je vidět z grafu č. 5.12. většina lidí žádnou z naučných stezek nenavštívila          

(57 % respondentů ze Slavičína a 75 % respondentů z jeho okolí). Více lidí, kteří některou 

z naučných stezek navštívili bylo ze Slavičína (43 % respondentů ze Slavičína                         

a 25 % respondentů z jeho okolí). Mezi nejčastěji navštěvované naučné stezky patří: Naučná 

stezka Tatarka a Naučná stezka Slavičín. 
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Otázka č. 13: Jste ve Slavičíně spokojen/a nebo byste něco změnil/a? 

Graf č. 5.13. 
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Graf č. 5.13. ukazuje, že se mezi dotazovanými nacházeli lidé, kteří jsou ve Slavičíně 

úplně spokojeni a nic by neměnili (37 % respondentů ze Slavičína a 30 % respondentů z jeho 

okolí). Nicméně většina lidí by si přála zpestřit kulturní program (38 % respondentů ze 

Slavičína a 22 % respondentů z jeho okolí) nebo plavecký bazén (25 % respondentů ze 

Slavičína a 48 % respondentů z jeho okolí).  

 

5.1.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Je Slavičín atraktivním městem? 

Pro většinu lidí žijících ve Slavičíně, ale i pro ty kteří Slavičín pouze navštěvují, je to 

velmi pěkné město, které není sice velké, ale lidé zde mají všechno, co pro běžný život 

potřebují. Nijak zvlášť nepociťují nedostatek ubytovacích kapacit a se službami 

v restauračních zařízeních jsou ve vetší míře spokojeni. Jako další gastronomické zařízení by 

si dotazovaní nejvíce přáli kavárnu. Co zde lidem chybí je plavecký bazén, který by podle 

všech byl nemarnou investicí, také by všichni dotazovaní přivítali pestřejší kulturní program, 

který podle nich není dostačující. I když zde působí dvě ochotnická divadla, která se na 

kulturním dění podílejí a také zde promítá městské kino, lidé by přivítali více hudebních akcí 

a také lepší propagaci těch plánovaných. Podle výsledků dotazníkového šetření Slavičín už 

není tolik atraktivním místem pro turisty, kteří sice město rádi navštíví, zajímají se zde           
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o historii spojenou s leteckou bitvou, navštíví muzeum nebo Pivečkův lesopark, ale tady 

jejich cesta končí. Zdržet zde turistu déle než jeden den je takřka nemožné.  

 

Rozhovor s panem starostu Slavičína Ing. Jaroslavem Končickým 

Pan Končický je starostou města Slavičín již druhým rokem, jeho pohled na danou 

problematiku byl proto velmi důležitý. Pro pana starostu bylo připraveno deset otázek, na 

každou z nich velmi ochotně odpověděl a vyjádřil svůj názor. 

 

1. Je pro Vás Slavičín atraktivní město? 

Pro mě osobně určitě. Jedním z mých hlavních úkolů je snažit se o to, aby tomu tak bylo. 

Prioritou rozhodně je, aby byl Slavičín dobrou adresou k bydlení pro občany města.  

 

2. Myslíte si, že je ve Slavičíně dostatek ubytovacích kapacit? 

Nedostatek ubytovacích kapacit nepociťujeme. Předně je tu hotel, jehož kapacita je 

dostatečná. Pak je tu ubytování v soukromí, které také nehlásí přeplněnost. 

 

3. Disponují restaurační zařízení ve Slavičíně dostatečně dobrými službami? (Pokud 

ne, uveďte prosím důvod) 

Zde platí to co v případě ubytování – kapacita je dostatečná a služby na dobré úrovni. 

 

4. Jaké gastronomické zařízení byste ve Slavičíně ještě uvítal? 

Myslím, že by ve Slavičíně mohla být nějaká kavárna. Takové zařízení tu není, nepočítáme-li 

cukrárnu Jasmín, která zčásti (a zejména v odpoledních hodinách) kavárenské služby 

poskytuje.  

 

5. Jste spokojen s kulturním programem ve Slavičíně? 

Je zřejmé, že i kultuře vládne ekonomika – nemůžete dělat akce, na které nemáte. Velké 

hudební skupiny a známé zpěváky asi nedokážeme zaplatit. Na to jsou Luhačovice, kde jsou 

lázeňští hosté, anebo spádovější centra. Já osobně se účastním mnoha kulturních akcí              

a protože nelze žít pouze kulturou, pak mi tu nic neschází. Pro zájemce je tu kino, pro jiné 

ochotnické divadlo (nebo i zajíždí jiné soubory, ať již polo nebo profesionální). Míň je tu 

hudebních vystoupení, o nichž jsem mluvil na začátku. 
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6. Domníváte se, že jsou kulturní akce ve Slavičíně dostatečně propagovány? 

Myslím, že propagace není špatná. Máme městský zpravodaj, webové stránky, Infocentrum, 

které spolupracuje s okolními infocentry, k dispozici jsou i plakátovací plochy. Ale udělat víc 

by šlo určitě. 

 

7. Myslíte si, že je Slavičín zajímavým místem pro turisty? 

Myslím, že ne. Slavičín není typickou turistickou destinací. Udržet zde turistu více než den, to 

se dnes prakticky neděje. Kromě muzea letecké bitvy a Pivečkova lesoparku zde není pro 

turistu nic zajímavého. Snažíme se výstavbou cyklostezek k nám přilákat cykloturisty, ale ti 

také déle nevydrží. 

 

8. Co si myslíte, že je hlavní příčinou malého přílivu turistů do Slavičína? 

Prakticky nemáme co nabídnout. Na druhou stranu poznámka – nemohou všichni žít z turistů 

– kde by se ti turisté brali? 

 

9. Plánuje se ve Slavičíně další výstavba nějakých nových zařízeních (kulturních, 

sportovních apod.) 

V dlouhodobém horizontu je v úvahách nová čtyřdráhová kuželna, blíže se snad podaří hřiště 

pro fotbalisty s umělou trávou. Jinak se jedná spíše o údržbu stávajících zařízení, která 

potřebují opravu (Sokolovna, povrch hřišť za Sokolovnou, sportovní hala, volejbalové kurty 

v parku, atd.) 

 

10. Jste ve Slavičíně spokojen nebo byste něco změnil? 

Spokojen jsem částečně, změnil bych mnoho věcí. Většina z nich není ale v naší moci, 

některé jsou nereálné (nemáme dálnici ani moře), jiné jsou jen zbožným přáním pro 

ekonomickou nereálnost (třeba plavecký bazén nebo nová sportovní hala). Další jsou jistě blíž 

a pracuje se na nich – třeba hřiště pro fotbalisty s umělou trávou.  

Myslím, že je důležité, že ve Slavičíně žijí lidé, kteří se nebojí práce a díky jim je Slavičín 

velmi pěkným městem. Všichni, kdo k nám přijíždějí ať již poprvé či po dlouhé době velmi 

chválí vzhled města. Pak musím být spokojen více než částečně. 
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5.2 SWOT analýza 

Silné stránky 

 vzhled města – ve městě panuje pořádek, je zde čisto a uklizeno, pracovníci 

města pravidelně uklízí kolem silnic, chodníky, park a další veřejná místa 

 součást CHKO – kvalitní životní prostředí díky poloze, krásná příroda 

 lázeňské město Luhačovice – nachází se v blízkosti Slavičína, podporuje 

turistický ruch 

 turistika a cykloturistika – turistické stezky a napojení na mezinárodní síť 

cykloturistických tras 

 udržování zvyků a tradic 

 parkovací plochy – ve městě je dostatek parkovacích ploch, navíc zde nejsou 

parkovací automaty, parkování tedy není placené 

 sociální pomoc – Charita sv. Vojtěcha poskytuje pomoc lidem v nouzi 

 možnost studia – ve Slavičíně se nachází základní školy, Gymnázium Jana 

Pivečky a také Střední odborná škola a střední odborné učiliště 

 výborné sportovní výsledky – hraje se zde sálová kopaná na světové úrovni 

(Jerevan), dále je zde možnost tréninku v klubu Kyokushin karate, volejbal, 

fotbal a řada dalších sportů 

 dlouholetá tradice ve výrobě obuvi a zpracování kůží 

 dostatečné ubytovací a restaurační služby 

 existence nemocnice a rychlé záchranné služby 

 zastoupení obvodních a soukromých lékařů 

 dostačující technická infrastruktura 

 opravují se silnic, místní komunikace, je zde kruhový objezd 

 

Slabé stránky 

 slabá reklama města pro přilákání turistů 

 Slavičín je málo atraktivní pro turisty 

 chybí krytý bazén a další různá rekreační zařízení pro turisty 
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 vysoká míra nezaměstnanosti – není zde dostačující pracovní příležitost, 

hlavně pro absolventy škol je velmi obtížné najít zde zaměstnání 

 odchod mladých lidí z města – v důsledku nezaměstnanosti 

 nižší mzdy – ve srovnání s okresním městem Zlín i celou ČR 

 slabý kulturní život – málo hudebních akcí 

 špatné možnosti pro menší podnikatele – malá kupní síla obyvatelstva 

 špatná dostupnost větších měst 

 

Příležitosti 

 možnost rekreace, výlety do přírody 

 výstavba nových cyklostezek 

 možnost agroturistiky 

 zvyšování porodnosti – může pomoci stabilizovat městské obyvatelstvo 

 podpora a tvorba pracovních míst – pro absolventy škol 

 zlepšení aktivní politiky zaměstnanosti – snížit míru nezaměstnanosti 

 rozvoj drobných a středních firem 

 možnost zřízení supermarketu „Albert“ 

 

Hrozby 

 postupné snižování počtu obyvatel města – zejména mladí lidé se v důsledku 

nezaměstnanosti budou stěhovat do větších měst, kde je lepší pracovní 

příležitost 

 zhoršování věkových poměrů – stárnutí obyvatel 

 málo pracovních příležitostí 

 snižování přílivu turistů 
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6 DOPORUČENÍ 

Je jasné, že ve Slavičíně nebude nikdy probíhat dynamický cestovní ruch, nicméně ne 

všichni turisté vyhledávají pouze místa s bohatou historií a četnými historickými památkami. 

Slavičín a celé jeho okolí se můžou chlubit bohatou a především udržovanou přírodou. Všude 

kolem se nachází lesy a louky plné zeleně a také pole, které rok co rok lidé obdělávají             

a pěstují zde nejrůznější zeleninu, sadí ovocné stromy a v ohradách se jim pase všelijaký 

dobytek. Proto se domnívám, že pokud Slavičín nemůže turistům nabídnout historické 

památky a bohatší kulturní vyžití, z pohledu přírody a zemědělství naopak co nabídnout má.  

Z dotazníkového šetření a také z rozhovoru s panem starostou Ing, Jaroslavem 

Končickým je patrné, že Slavičín je velmi pěkné město, ale bohužel pro turisty není příliš 

atraktivní. Kromě muzea letecké bitvy nad Slavičínem a Pivečkova lesoparku Slavičín nemá 

co víc nabídnout. Město turisty láká výstavbou nových cyklostezek, je zde také řada různých 

turistických i naučných stezek, nicméně jak už bylo řečeno, neudrží zde turistu déle než jeden 

den. 

 

6.1 Agroturistika 

Doporučila bych městu Slavičín přilákat turisty na agroturistiku. Jedná se o způsob 

trávení volného času, je to vlastně turistika právě v typických venkovských podmínkách, která 

je také spojena s dobrovolnou prací v zemědělství. Turisté si zde mohou vyzkoušet například 

podojit krávu, naštípat dříví nebo se přiučit některým z tradičních venkovských zvyků a prací. 

Smyslem je především poznání života zemědělců a samotného venkova, také blízký kontakt 

se zvířaty, zemědělskými plodinami, posílení vlasteneckých pocitů apod. Zájemci                   

o agroturistiku jsou většinou obyvatelé větších měst, kteří touží po klidu a pohodě panující na 

venkově. Toto všechno Slavičín nabídnout může a já se domnívám, že by to pro celé město    

i jeho okolí byla jedinečná příležitost, přitáhnout turisty právě na svoji přírodu a zemědělství. 

Tento způsob turismu musí být samozřejmě šetrný k přírodě, ale hlavně umožňuje rozvoj 

českého venkova a také pomáhá řešit nezaměstnanost v obcích, která je na Slavičínsku 

v posledních letech čím dál vyšší. 

V České republice zájem o agroturistiku neustále sílí a to jak ze strany domácích tak    

i zahraničních návštěvníků. Důležitá také je ta skutečnost, že ve Zlínském kraji je velmi málo 

podnikatelů, kteří by agroturistiku provozovali, což by bylo pro Slavičín pozitivní, nemusel 

by čelit velké konkurenci. Ve městě i jeho okolí se nachází celá řada různých chat, chalup, 
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rekreačních domků apod, ve kterých by turisté mohli být ubytováni. Například v obci 

Kochavec, která se nachází v blízkém okolí Slavičína je penzion, který je momentálně 

nevyužit a proto se domnívám, že pro tuto příležitost by byl více než vhodný. Kochavec by 

byl navíc pro agroturistiku ideálním místem, jedná se totiž o malou vesnici, část obce 

Rokytnice, kde žije pouhých 65 obyvatel a všude kolem je klidná, nedotknutá příroda a každý 

z obyvatel této vesničky je vášnivým zemědělcem. 

Pokud by se Slavičín rozhodl provozovat agroturistiku, dále bych doporučila, aby 

zvolil velmi dobrou propagaci, za účelem získání cílových skupin zákazníků. Velmi důležité 

je zvolení vhodných forem oslovení potenciálních návštěvníků, dále se zaměřit na 

agroturistické služby a zapojit je do nabídky produktu cestovního ruchu. Také je nezbytné 

propagovat agroturistiku v Turistickém informačním centru Slavičín, kam povedou první 

kroky turistů při návštěvě destinace. V neposlední řadě bych jako další důležitou propagaci 

agroturistiky zvolila propagační materiály a doporučila bych různé tištěné průvodce, 

pohlednice, mapy, letáky s fotografiemi, reklama v různých turistických časopisech, 

novinách, na webových stránkách apod. Určitě je také žádoucí nezapomenout hosty 

informovat o celém okolí, o tom, co mohou navštívit a čím je destinace významná.   

Jsem přesvědčena, že agroturistika na Slavičínsku by bezesporu fungovala a o toto 

malé pěkné město v předhůří Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat s krásnou přírodou by 

stoupl zájem u celé řady turistů.  

 

6.1.1 Význam agroturistiky pro obec 

 finanční přínos 

 stabilizace obyvatel (zvláště mladých a rodin) 

 zlepšení ekonomické a sociální situace v obci 

 rozvoj nebo zlepšení kulturních a společenských aktivit 

 podnícení zájmů o rozvoj infrastruktury a mikrostruktury 

 obec se dostane do podvědomí turistů 

 za příznivých okolností se stane známou a stoupá její návštěvnost 
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6.2 Kulturní program 

Dále z dotazníkové šetření vyšlo jasně najevo, že lidé na Slavičínsku nejsou spokojeni 

s kulturním programem. Proto bych také doporučila v rámci možností zpestřit kulturní 

program a zaměřit se přímo na obyvatele města a jeho okolí a to projevením zájmu                 

o vyjádření jejich názorů a požadavků na kulturní dění na Slavičínsku. Lidé také nejsou 

spokojeni s propagací plánovaných akcí, proto by se organizátoři měli zaměřit na reklamu,  

obyvatele více informovat, ať už pomocí plakátů, letáků, webových stránek nebo místního 

rozhlasu v okolních obcích. 

 

6.3 Gastronomické zařízení 

Mé poslední doporučení se týká gastronomického zařízení. Na otázku jaké další 

gastronomické zařízení byste ve Slavičíně ještě uvítali, lidé nejčastěji odpovídali, že jim tady 

chybí nějaká klidná malá kavárna. Proto bych doporučila budoucím podnikatelům, kteří by ve 

Slavičíně chtěli začít podnikat v gastronomii, že největší zájem by byl právě o kavárnu, která 

se momentálně na Slavičínsku nenachází. Je zde pouze malá cukrárna, ta však z pohledu lidí 

kavárenské služby příliš neplní. 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do sedmi částí. První část tvoří úvod, ve kterém jsem 

uvedla, proč jsem si zvolila právě toto téma. Druhou část tvoří metodika a cíl práce, kde 

popisuji, jakou problematiku chci vyřešit. Třetí část jsem nazvala charakteristika cestovního 

ruchu, kde vysvětluji pojmy související s cestovním ruchem, jeho historii, odborné informace, 

zabývám se zde také klasifikací služeb, prodejem ve sféře cestovního ruchu a také analýzou 

marketingového prostředí. Jako čtvrtou část jsem zvolila popis lokality Slavičín, kde uvádím 

základní informace o městu i jeho okolí, jeho historii, popisuje zde různé památky                  

a atraktivity, dále také turistické, sportovní a kulturní možnosti. V páté části jsem vytvořila 

SWOT analýzu, provedla jsem dotazníkový výzkum a také jsem si připravila řízený rozhovor 

se starostou města Slavičín. Na základě zjištěných skutečností jsem shrnula závěr dané 

situace. V šesté části jsem se zaměřila na vypracování doporučení, které jsem vyvodila           

z výsledků zjištěných v páté části. Sedmou část končím závěrem. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda – li je Slavičín atraktivním městem, ve 

kterém mají jeho obyvatelé všechno, co pro běžný život potřebují a také jestli je lákavým 

místem pro turisty. K vyřešení této problematiky mi pomohly nasbírané informace 

z dotazníkového šetření a také rozhovor s panem starostou.  

Z hlediska atraktivity pro turisty, Slavičín nemá moc možností, které by mohl 

nabídnout. Jak už jsem zmiňovala kromě muzea letecké bitvy a Pivečkova lesoparku, se zde 

nic víc lákavého pro turisty nenachází. Nicméně Slavičínsko disponuje krásnou a čistou 

přírodou, žije zde velký počet zemědělců a o domácí zvěř tady rozhodně není nouze. Proto 

mým doporučením a také návrhem pro zlepšení turistiky je agroturistika, pro kterou by zdejší 

lokalita byla více než vhodná. Kde jinde než do tohoto klidného okolí, by lidé z velkoměst 

mohli uniknout do přírody a odpočinout si od ruchu a každodenního shonu města.  

Co se týče samotných obyvatel žijících na Slavičínsku jsem zjistila, že lidé v této 

lokalitě nepociťují nijak velké nedostatky. Je pravdou, že člověk zde sice nenajde velká 

nákupní centra, nevede tudy dálnice a dokonce tady nejezdí městská hromadná doprava, 

někdy si na autobus musí lidé i hodinu počkat, nicméně toto všechno ke spokojenosti místních 

i těch, co zde dojíždí skutečně nechybí. Slavičín se může pyšnit tím, že zde nepanuje žádná 

panika velkoměsta, přeplněná parkoviště ani nijak tíživé ekologické problémy spojené 

s výfukovými plyny vozidel. Důležité je, že jsou zde lidé, kteří se nebojí práce a vládne zde 

bezproblémové a hlavně přátelské soužití obyvatel. 
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V průběhu psaní bakalářské práce, jsem získala spoustu pro mě důležitých informací, 

které v budoucnu jistě upotřebím. Analyzovat okolí mého rodného domova právě z pohledu 

cestovního ruchu, byla pro mě velmi zajímavá zkušenost. 
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Seznam zkratek 

SWOT  Strenghts (silné stránky), weakneses (slabé stránky), oportunities (příležitosti), 

threats (ohrožení) 

MHD  Městská hromadná doprava 

USA  United States of America (Spojené státy americké) 

SK  Sálová kopaná 

FC TVD  Football Club (fotbalový klub) technická výroba 

ČR  Česká republika 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

Ing.  Inženýr 

Sv.  Svatý 

Např.  Například 

Apod.  A podobně 

Atd.  A tak dále 

Aj.  A jiné 

Tzv.  Takzvaný 

Mj.  Mimo jiné 
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Příloha č. 1 

 

Dotazník k Možnostem cestovního ruchu ve Slavičíně a okolí 

 

Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava obor 

Ekonomika cestovního ruchu. Nyní jsem ve třetím ročníku a zpracovávám bakalářskou práci 

na téma Možnosti cestovního ruchu ve Slavičíně a okolí. Součástí mé bakalářské práce je také 

dotazník, jako zdroj pro mě důležitých informací. Tímto Vás prosím o jeho vyplnění. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

2. V jaké věkové skupině se nacházíte? 

a) 18 – 25 let 

b) 26 – 45 let 

c) 46 – 61 let 

d) 62 let a více 

 

3. Je pro Vás Slavičín atraktivní město? 

a) ano 

b) ne 

 

4. Myslíte si, že je ve Slavičíně dostatek ubytovacích kapacit? 

a) ano 

b) ne 

 

5. Disponují restaurační zařízení ve Slavičíně dostatečně dobrými službami? (Pokud 

ne, uveďte prosím důvod) 

a) ano 

b) ne …………………………………….. 
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6. Jaké gastronomické zařízení byste ve Slavičíně ještě uvítal/a? 

a) restaurace 

b) bar 

c) kavárna 

d) jiné ………….. 

 

7. Jste spokojen/a s kulturním programem ve Slavičíně? 

a) ano, je dostačující 

b) ne, mohl by být pestřejší 

c) je mi to jedno, neúčastním se 

 

8. Kde se dozvídáte o plánovaných kulturních akcích? 

a) od rodiny, známých 

b) na internetu 

c) z plakátů 

 

9. Domníváte se, že jsou kulturní akce ve Slavičíně dostatečně propagovány? 

a) ano, vždy se o nich včas dozvím 

b) ne, většinou o nich nevím 

 

10. Myslíte si, že je Slavičín zajímavým místem pro turisty? 

a) ano 

b) ne 

 

11. Co si myslíte, že je hlavní příčinou malého přílivu turistů do Slavičína? 

a) nedostatek ubytovacích zařízeních 

b) nedostatečná propagace 

c) Slavičín není pro turisty atraktivní 

 

12. Absolvoval/a jste některou z naučných stezek ve Slavičíně? (Pokud ano, uveďte 

prosím kterou) 

a) ano …………………………… 

b) ne 
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13. Jste ve Slavičíně spokojen/a nebo byste něco změnil/a? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Děkuji za Váš čas strávený na vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 2 

 

Seznam tabulek ke grafům 

 

Tabulka č. 1  Pohlaví 

Tabulka č. 2  Věková skupina 

Tabulka č. 3  Je pro Vás Slavičín atraktivní město? 

Tabulka č. 4  Myslíte si, že je ve Slavičíně dostatek ubytovacích kapacit? 

Tabulka č. 5 Disponují restaurační zařízení ve Slavičíně dostatečně dobrými 

službami? 

Tabulka č. 6 Jaké gastronomické zařízení byste ve Slavičíně ještě uvítal/a? 

Tabulka č. 7 Jste spokojen/a s kulturním programem ve Slavičíně? 

Tabulka č. 8 Kde se dozvídáte o plánovaných kulturních akcích? 

Tabulka č. 9 Domníváte se, že jsou kulturní akce ve Slavičíně dostatečně 

propagovány? 

Tabulka č. 10 Myslíte si, že je Slavičín zajímavým místem pro turisty? 

Tabulka č. 11 Co si myslíte, že je hlavní příčinou malého přílivu turistů do Slavičína? 

Tabulka č. 12 Absolvoval/a jste některou z naučných stezek ve Slavičíně? 

Tabulka č. 13 Jste ve Slavičíně spokojen/a nebo byste něco změnil/a? 
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Tabulka č. 1 – Pohlaví 

 

Pohlaví 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Muž 18 22 30 37 

Žena 42 38 70 63 

Celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 2 – Věková skupina 

 

Věk 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

18 -25 10 15 17 25 

26 – 45 22 26 36 43 

46 – 61 18 9 30 15 

62 let a více 10 10 17 17 

celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 3 – Je pro Vás Slavičín atraktivní město? 

 

Atraktivita 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Ano 57 56 95 93 

Ne 3 4 5 7 

Celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 4 – Myslíte si, že je ve Slavičíně dostatek ubytovacích kapacit? 

 

Ubytování 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Ano 32 39 53 65 

Ne 28 21 47 35 

Celkem 60 60 100 100 

 



3  

Tabulka č. 5 – Disponují restaurační zařízení ve Slavičíně dostatečně dobrými službami? 

 

Dobré služby 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Ano 50 42 83 70 

Ne 10 18 17 30 

Celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 6 – Jaké gastronomické zařízení byste ve Slavičíně ještě uvítal/a? 

Gastronomické 

zařízení 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Restaurace 8 5 13 8 

Bar 5 4 8 7 

Kavárna 45 35 76 58 

Jiné 2 16 3 27 

Celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 7 – Jste spokojen/a s kulturním programem ve Slavičíně? 

 

Spokojen/a 

 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

 

Údaje v % 

okolí 

Ano 25 28 42 47 

Ne 30 30 50 50 

Je mi to 

jedno 

5 2 8 3 

Celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 8 – Kde se dozvídáte o plánovaných kulturních akcích? 

Kde se 

dozvídáte o 

akcích? 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Rodina/známí 18 32 30 53 

Internet 30 13 50 22 

Plakáty 12 15 20 25 

Celkem 60 60 100 100 
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Tabulka č. 9 – Domníváte se, že jsou kulturní akce ve Slavičíně dostatečně propagovány? 

 

Jsou 

dostatečně 

propagovány? 

 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

 

Údaje v % 

okolí 

Ano 33 28 55 47 

Ne 27 32 45 53 

Celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 10 – Myslíte si, že je Slavičín zajímavým místem pro turisty? 

Je zajímavým 

místem 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Ano 15 20 25 33 

Ne 45 40 75 67 

Celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 11 – Co si myslíte, že je hlavní příčinou malého přílivu turistů do Slavičína? 

Jaká je 

příčina? 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Nedostatek 

ubytovacích 

kapacit 

22 5 37 8 

Nedostatečná 

propagace 

3 20 5 34 

Slavičín není 

atraktivní 

35 35 58 58 

Celkem 60 60 100 100 

 

Tabulka č. 12 – Absolvoval/a jste některou z naučných stezek ve Slavičíně? 

Absolvoval/a 

jste naučnou 

stezku? 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Ano 26 15 43 25 

Ne 34 45 57 75 

Celkem 60 60 100 100 
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Tabulka č. 13 – Jste ve Slavičíně spokojen/a nebo byste něco změnil/a? 

Jste ve 

Slavičíně 

spokojen/a? 

Počet 

respondentů 

Slavičín 

Počet 

respondentů 

okolí 

 

Údaje v % 

Slavičín 

 

Údaje v % 

okolí 

Spokojen 22 18 37 30 

Zpestřit 

kulturní 

program 

23 13 38 22 

Chybí 

plavecký 

bazén 

15 29 25 48 

celkem 60 60 100 100 
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Příloha č. 3 

 

Tabulky k ubytovacím a restauračním zařízením 

 

Tabulka č. 1 - Hotel Slavičan*** 

Celkem pokojů Obsazenost hotelu v létě     

v % 

Obsazenost hotelu v zimě   

v % 

22 52 25 

Zdroj: vlastní výzkum 

Tabulka č. 2 - Ubytování u Vincourů 

Pokoj Soukromé ubytování ve 

Slavičíně 

Apartmánový dům ve 

Slavičíně Hrádku 

Dvojlůžkový 2 0 

Třílůžkový 0 1 

Čtyřlůžkový 0 1 

Šestilůžkový 1 0 

Cena/noc (v Kč) 350 400 

Zdroj: vlastní výzkum 

Tabulka č. 3 - Restaurace Záložna 

  

Restaurace 

 

Salonek 

 

Sál v 1. patře 

Celková 

kapacita 

podniku 

Celková 

kapacita (míst) 
58 20 80 158 

Zdroj: vlastní výzkum 

Tabulka č. 4 - Restaurace Zámek 

  

Pivnice 

Nekuřácká 

restaurace 

 

Salonek 

V 1. patře 

velký sál 

V 1. 

patře 

malý sál 

Celková 

kapacita 

podniku 

Celková 

kapacita 

(míst) 

50 60 25 110 40 285 

Zdroj: vlastní výzkum 



2  

Tabulka č. 5 - Bar u Fontány 

  

Restaurace 

 

Salonek 

Venkovní 

zahrádka 

Celková 

kapacita 

podniku  

Celková 

kapacita (míst) 

30 20 8 58 

Zdroj: vlastní výzkum 

Tabulka č. 6 - Pizza – Steak Grunt  

 Restaurace Venkovní terasa Celková kapacita 

podniku  

Celková kapacita 

(míst) 

51 50 101 

Zdroj: vlastní výzkum 

Tabulka č. 7 – Restaurace „U Talafy“ 

  

Restaurace 

 

Venkovní terasa 

Celková kapacita 

podniku 

Celková kapacita 

(míst) 

70 120 190 

Zdroj: vlastní výzkum
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Příloha č. 4  
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Obrázek č. 1 – Slavičín na mapě 

 

Zdroj: [43] 

 

Obrázek č. 2 – Památník letecké bitvy nad Bílými Karpaty 1944 

 

Zdroj: [1] 
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Obrázek č. 3 – Jan Pivečka st. se svým bratrem a vedením firmy Japis na nádvoří 

továrny 

 

Zdroj: [17] 

 

Obrázek č. 4 – Městské muzeum Slavičín (archeologické sbírky) 

 

Zdroj: [1] 
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Obrázek č. 5 – Farní Kostel Slavičín 

 

Zdroj: [9] 

 

Obrázek č. 6 – Záložna 

 

Zdroj: [1] 
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Obrázek č. 7 – Pivečkův lesopark 

 

Zdroj: [18] 

 

Obrázek č. 8 – Hotel Slavičan 

 

Zdroj: [27] 
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Obrázek č. 9 – Cimbálová muzika Slavičan 

 

Zdroj: [1] 

 

Obrázek č. 10 – Tomáš Baťa (vlevo) při návštěvě Pivečkova lesoparku s Janem Pivečkou 

 

Zdroj: [17] 

 


