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1 ÚVOD 

Jako téma pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila „Marketingový průzkum 

znalostí o památce UNESCO v Kroměříži“. Téma jsem si vybrala nejen z důvodu, že 

památka v Kroměříži je velice známá a láká každoročně tisíce lidí k navštívení, ale 

především, že tato památka – Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži byla zapsána 

v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  

Prioritou jsou zejména zahrady, které jako jediné zahrady Zlínského kraje, patří 

pod UNESCO. Zajímavostí je, že se na zámku nikdy nebydlelo, nemá žádný rod a patří 

k páté nejnavštěvovanější památce v České republice za rok 2011. 

Obecně na mezinárodní úrovni jsou oceněny významné a unikátní památky, které 

jsou zapsány do seznamu UNESCO, jako památky světového významu. Jejich zařazení mezi 

význačné světové památky nesmírně zvyšuje návštěvnost nejen dané památky, ale celé 

oblasti. 

Kulturně historické památky jsou po dlouhá staletí velice důležité pro rozvoj 

cestovního ruchu. Jejich využití je dáno nejen zvláštností, ale také uměleckou 

a historickou hodnotou. Již od prvopočátku jsou významnými doklady historického 

vývoje života ve společnosti. Mnoho kulturních památek potřebuje kvalitní památkovou 

péči, aby se toto dědictví mohlo zachovat i pro budoucí generace. Proto státní památková 

péče usiluje především o zvýšení turistické atraktivnosti hradů a zámků. 

Mezi kulturní cestovní ruch lze zařadit kromě prohlídky pamětihodností či 

návštěvy historických a náboženských památek, také různé festivaly, divadlo a jiné 

společenské události. Obecně lze konstatovat, že poptávka po cestovním ruchu založená 

na kulturním dědictví je nesporná. Existuje řada faktorů, které je nutno mít na mysli a to 

především, že kulturní dědictví je dáno historicky a nelze ho vyrobit.  

Významným předpokladem rozvoje cestovního ruchu je existence zachovalých 

a udržovaných kulturních památek. Památky jsou přizpůsobivé vzhledem ke svým 

změnám či úpravám, aniž by zanikla jejich kulturní hodnota.  

Kulturní turistika si klade za cíl poznání kultury regionu. Právě památky velmi 

výrazně reprezentují a dotvářejí specifický charakter sídel a kulturní krajiny. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

2.1 Metodika zpracování 

Prvotním předpokladem pro napsání mé bakalářské práce bude zamyšlení se nad 

tématem. Poté bude nutné vytvoření osnovy pro moji práci. Důležitou součástí také bude 

správně sestavit harmonogram práce, který bude ovlivněn časovým vymezením studia. 

Následně navštívím internetové stránky vztahující se k tématu marketingový 

průzkum znalostí o památce UNESCO v Kroměříži. Nashromáždím potřebné informace 

v podobě knižních publikací, katalogů, brožurek, letáčků či časopisů. Osobně navštívím 

město Kroměříž, kde na základě osobní schůzky s panem kastelánem Arcibiskupského 

zámku získám další cenné rady a informace. Později také absolvuji prohlídku zámku. 

Na základě sesbíraných informací začnu provádět dotazníkové šetření. Vytvořím 

dotazník pro osobní dotazování, a také internetový dotazník na stránkách 

www.vyplnto.cz, který bude k dispozici od ledna 2012 do února 2012.  

Práce se bude skládat ze sedmi částí. V první části budu popisovat, proč jsem si 

zvolila dané téma, pro vytvoření mé bakalářské práce. Ve druhé části popíši metodiku 

zpracování a cíl práce. Ve třetí části pojmenované teoretická východiska se zmíním, co je 

cestovní ruch, popíši základní pojmy cestovního ruchu, kulturní dědictví v cestovním 

ruchu, charakteristiku UNESCO a také marketing cestovního ruchu společně 

s marketingovým výzkumem. Ve čtvrté části se budu zabývat charakteristikou památky 

UNESCO v Kroměříži, kde se stručně zmíním o městě Kroměříž, popíši Arcibiskupský 

zámek a jeho historii, zahrady a ostatní části patřící k zámku. V páté části vytvořím 

SWOT analýzu, zaměřím se na výsledky průzkumu, kde na základě dotazníkového 

šetření získám důležité informace pro vyvození závěrů a doporučení. V šesté části 

vytvořím doporučení, které bude vycházet z páté části. V poslední, sedmé části se budu 

zabývat závěrem mé bakalářské práce. 

2.2 Cíl bakalářské práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude udělat průzkum mimo Kroměříž 

o Arcibiskupském zámku a zahradách. Budu zjišťovat, co o kulturní památce lidé vědí, 

zda už památku navštívili, a pokud ano, zda by ještě chtěli přijet a co by zde očekávali. 

http://www.vyplnto.cz/
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Průzkum bude zaměřen na města Valašské Meziříčí, Olomouc, Brno, Zlín, Praha, 

Ústí nad Labem, Jihlava, Karlovy Vary a Uherské Hradiště. Velice mi pomohou zjištěné 

a sesbírané informace z dotazníkového šetření. Výsledky by měly vést ke zjištění znalostí 

lidí o zámku a zahradách v Kroměříži. Na základě zjištěných informací bude navrženo 

opatření, které by zvýšilo povědomí o Arcibiskupském zámku a zahradách mimo 

Kroměříž.  

Větší informovanost by měla přilákat více turistů do zámku i zahrad z různých 

koutů České republiky, a tím zvýšit návštěvnost, atraktivitu, znalosti či finanční zdroje, 

které jsou potřebné pro každou destinaci v cestovním ruchu.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola se bude týkat teoretického východiska, kde shrnu své poznatky, které 

budou dílčím základem mé bakalářské práce. Popíši pojmy cestovního ruchu, kulturní 

dědictví CR, charakteristiku UNESCO, marketing a marketingový průzkum. 

3.1 Pojmy v oblasti cestovního ruchu 

„Cestovní ruch je definován, jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do 

místa mimo její běžné životní prostředí /mimo místo bydliště/ a to na dobu kratší než je 

stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě.“ [3, str. 12]  

„Kulturně poznávací cestovní ruch je zaměřený především na poznávání historie, 

kultury, tradic a zvyků vlastního i jiných národů. Plní významnou výchovně vzdělávací 

funkci a přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu obyvatelstva. Zahrnuje 

především návštěvu kulturně historických památek (hradů, zámků, staveb lidové 

architektury a dalších kulturně historických objektů), kulturní zařízení (muzea, galerie, 

obrazárny, knihovny), kulturních akcí (divadelní představení, festivaly, folklórní a lidové 

slavnosti), ale i návštěvu tzv. kulturní krajiny (parky, zahrady)“. [3, str. 18]  

Destinace cestovního ruchu je přirozený územní celek, který má jedinečné 

vlastnosti odlišující se od jiných destinací. Mezi tyto vlastnosti můžeme řadit nabídku 

aktivit a s nimi spojená zařízení, infrastrukturu a služby cestovního ruchu. Díky těmto 

vlastnostem se územní celek stává atraktivním pro návštěvníky, čímž podporuje rozvoj 

cestovního ruchu na území. [12]  

Stálý obyvatel (rezident) je v domácím CR osoba, která žije v určitém místě 

alespoň šest měsíců jdoucích po sobě před příjezdem do jiného místa na kratší dobu než 

šest měsíců. V zahraničním CR osoba žijící v zemi alespoň jeden rok před příjezdem do 

jiné země na dobu, která je kratší než jeden rok. 

Návštěvník (visitor) je v domácím CR osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi 

cestující na jiné místo své bydliště na dobu kratší šesti měsíců. V mezinárodním CR 

osoba cestující do jiné země, než ve které má trvalé bydliště na dobu kratší jednoho roku. 

V obou případech musí být hlavní účel cesty jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v místě navštívení. 
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Turista (tourist) je v domácím CR osoba trvale usídlená v zemi cestující do jiného 

místa, které se liší od jejího běžného životního prostředí, na dobu alespoň jednoho 

přenocování a kratší šesti měsíců. V mezinárodním CR osoba cestující do jiné země 

mimo své bydliště na dobu alespoň jednoho přenocování a kratší než jeden rok. 

Výletník je v domácím CR osoba trvale usídlená v dané zemi, cestující do 

odlišného místa než je místo jejího trvalého bydliště na dobu kratší 24 hodin, aniž by 

v místě navštívení přenocovala. [3]   

3.2 Kulturní dědictví v cestovním ruchu 

3.2.1 Kulturní dědictví – kulturní památky 

„Kulturní dědictví jsou podle Rady Evropy hodnoty, které vytvořil nebo přetvořil 

člověk, jak v oblasti duchovní, tak hmotné. Tyto hodnoty, čili naše dnešní kulturní 

dědictví, vznikaly tak, že každá dřívější generace přejala vědomosti a zvyky od minulých 

generací a předala je následujícím generacím. To je také základ kulturních tradic.“ [3, str. 

65]   

Tyto hodnoty měly z hlediska historických a geografických podmínek v každém 

národnostním celku specifický charakter, který se od charakteru kulturního dědictví 

sousedních zemí zpravidla liší. 

Kulturní dědictví rozlišujeme 

a) nehmotné – duchovní (písně, tance, zvyky, pořekadla…) 

b) hmotné – movité (plastika, malba, umělecké řemeslo) 

 – nemovité (architektura) 

 Podle Ministerstva kultury považujeme za kulturní památky 

a) nemovité – nejde s nimi volně hýbat, jsou předmětem nemovitostí 

b) movité – lze s nimi volně hýbat (závěsné obrazy, nábytek, zbraně, volně postavené 

sochy) 

Podle zákona o státní památkové péči kulturní památka 

a) patří mezi významné doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti 
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b) má přímý vztah k historickým událostem a významným osobnostem 

Památky rozdělujeme podle 

a) uměleckých slohů – románské, pravěké, renesanční, gotické, klasicistní, barokní, 

romantické, empírové, secesní, historizující, styl art – deco 

b) místa vzniku – severské, orientální 

c) druhů [3]   

3.2.2 Druhy památek 

a) archeologické památky – mohyly, mohylová pohřebiště, předměty 

z archeologických lokalit či průzkumů (keramické nádoby, šperky, zbraně…) 

b) architektonické památky  

 profánní (stavby a předměty světské) kam patří hrady, zámky, paláce, 

domy, tvrze, městské opevnění 

 sakrální (stavby a předměty církevní) zahrnující kostely, kláštery 

c) sochy, sousoší, kašny a drobná kamenická a kovová díla 

d) lidová architektura – památky lidového stavitelství (skanzen Rožnov pod 

Radhoštěm…) 

e) technické památky – památky výroby a technické práce (větrné a vodní mlýny, 

hamry-vodní kovárny, vodní kanály…) 

f) památky historické, kulturně historické a vojenské – vztahující se k významným 

historickým událostem nebo osobnostem, zahrnující rodné domy významných 

osobností, památníky a hroby významných osob. K vojenským památkám se řadí 

bojiště, vojenské válečné hřbitovy a pomníky či pevnosti 

g) historické zahrady a parky – patří ke speciálnímu druhu památek, jsou součástí 

zámků, městských paláců, klášterů [3]   

3.3 Charakteristika UNESCO 

Světová mezivládní organizace známá pod jménem UNESCO, pod zkratkou, která 

se dnes do žádného jazyka na světě nepřekládá, byla založena v roce 1945 v Londýně. 
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Zkratka pochází z anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. UNESCO má sídlo v Paříži. Společným smyslem zakladatelů je přispívat 

k lepšímu porozumění mezi lidmi různých národů a etnik, jejich společné spolupráce 

v oblasti vědy, kultury a výchovy. Zakládající smlouva, tzv. Ústava UNESCO, ukládá 

mezinárodní spolupráci v péči o kulturní dědictví. První smlouvou týkající se 

mezinárodní ochrany kulturního dědictví je Úmluva o ochraně kulturních statků. Vznikla 

v roce 1954 známá také jako Haagská úmluva. Jejím smyslem není jenom ochrana proti 

ničení památek při konfliktech mezi státy, ale také posílení ochrany kulturního dědictví 

při občanských válkách. Druhou smlouvou v pořadí je Úmluva o opatřeních k zákazu 

a zabránění nepovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků. 

Vznikla v roce 1970. Poslední smlouvou UNESCO je Úmluva o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví. Vznikla v roce 1972. 

Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, existuje při 

UNESCU volený Mezinárodní výbor pro ochranu světového kulturního a přírodního 

dědictví. Má právo konkretizovat kritéria, podle kterých posuzuje, zda dané kulturní dílo 

nebo určitý výtvor přírody je shodné s obecnými definicemi, které úmluva nařídí. 

Přírodní výtvory či kulturní díla, která před výborem obstojí, jsou zapsány do Seznamu 

světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, a poté jsou zaznamenány do 

zvláštní mapy UNESCO. [9]   

Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, 

ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. 

Stát při maximálním využití vlastních zdrojů či s mezinárodní pomocí a spoluprací tuto 

povinnost zajišťuje. [13]  

V roce 2011 je na Seznamu světového dědictví 936 položek. Z toho 725 položek 

kulturního dědictví, 183 přírodního a 28 smíšeného kulturního dědictví ve 148 státech 

světa. Nejvíce památek světového dědictví se nachází v Itálii (47), Španělsku (43) 

a Čínské lidové republice (41). [14]   

3.3.1 Kritéria pro kulturní památky 

K dosažení zápisu na seznam Světového kulturního dědictví musí kulturní 

památka splňovat přinejmenším jeden z následujících požadavků 

a) představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia 
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b) vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého 

časového období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje 

architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství 

c) být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních 

tradicích nebo civilizaci dosud existující nebo zaniklé 

d) být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či 

technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje určité významné období 

historie lidstva 

e) být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo využívání půdy, 

typického pro určitou kulturu či kultury 

f) být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo živými tradicemi, myšlenkami 

či vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu 

[13]  

3.3.2 Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO na území ČR 

České dědictví UNESCO je sdružení měst a obcí ČR, na jejichž území se nachází 

památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. [15]   

V seznamu je zapsáno 12 hmotných památek nacházejících se na území ČR, čímž 

se řadí mezi světové kulturní velmoci. [18]  

„O získání statutu památky UNESCO budou usilovat města Západočeského 

lázeňského trojúhelníku nebo chmelařské budovy v Žatci“. [17]  

Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 

a) Praha – historické jádro města (1992) 

b) Český Krumlov – historické centrum města (1992) 

c) Telč – historické jádro města s náměstím a zámkem (1992) 

d) Žďár nad Sázavou – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (1994) 

e) Kutná Hora – historické jádro města s chrámem sv. Barbory a katedrála Panny 

                       Marie v Sedlci (1995) 

f) Lednicko – Valtický areál – kulturní krajina zámeckých areálů (1996) 
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g) Holašovice – jihočeská historická vesnice se vzácně zachovalým lidovým selským 

          barokem (1998) 

h) Kroměříž – zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou (1998) 

i) Litomyšl – areál renesančního zámku (1999) 

j) Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice (2000) 

k) Brno – vila Tugendhat (2012) 

l) Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (2003) [8] 

Nehmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 

a) Slovácký Verbuňk (2005) 

b) Sokolnictví (2010) 

c) Masopust (2010) 

d) Jízda králů na Slovácku (2011) [16] 

Přírodní atraktivity 

Jsou do jisté míry neměnné a uplatňují se obvykle v rozsáhlejších areálech. Na 

seznamu UNESCO je Česká republika prezentována Biosferickými rezervacemi 

a Geoparkem.  

a) Biosférická rezervace UNESCO 

b) Geopark Egeria 

c) Geopark Český Ráj [17] 

3.4 Marketing cestovního ruchu 

„Marketing jako podnikatelská filozofie, která vychází z podmínek na trhu a je na 

trh orientována, se v cestovním ruchu začal uplatňovat až v 60. letech minulého století. 

Jednu z prvních souborných prací o marketingu cestovního ruchu publikoval v roce 1971 

J. Krippendorf. V této souvislosti marketing cestovního ruchu definuje jako 

„systematickou  a koordinovanou orientaci podnikatelské politiky cestovního ruchu, 

jakož i soukromé a státní politiky cestovního ruchu na místní, regionální, národní 

a mezinárodní úrovni na co nejlepší uspokojování potřeb určitých skupin zákazníků při 

dosažení přiměřeného zisku“. 
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„A. M. Morrison definuje marketing cestovního ruchu jako plynulý proces 

plánování, zkoumání, naplňování, kontroly a vyhodnocování činností potřebných 

k zajištění jak zákazníkových potřeb a požadavků, tak i cílů organizace. K dosažení 

největší účinnosti vyžaduje marketing úsilí každého jednotlivce a jeho účinnost se dále 

může zvýšit či snížit činností dalších komplementárních organizací “. [6, str. 13,14]  

3.4.1 Definice marketingového výzkumu 

Účinný marketingový výzkum je složen z pořadí pár kroků. V první řadě je 

důležité formulovat problém, jenž má výzkum vyřešit, tudíž mít vytyčený cíl výzkumu. 

Podstatným předpokladem úspěchu je správně definovaný cíl výzkumu. Poté se musí 

určit plán výzkumu, který upřesní informační zdroje, plán výběru respondentů, typ 

výzkumu a metody kontaktování respondentů. Sestavení dotazníku, poté vlastní sběr 

a analýza dat patří do třetího kroku. Závěrečná fáze zahrnuje příprava výzkumné zprávy 

a její potenciální prezentace zřizovateli, zadavateli, či správní nebo nadační radě. 

Zhodnocení závěrů musí být správné a výsledky použity v praxi. Prosperující 

marketingový výzkum je ukončen realizací opatření, která byla výzkumem doporučená. 

[4]   

Marketingový výzkum je funkce spojující zákazníky, spotřebitele a veřejnost 

s firmou prostřednictvím informací, které se užívají pro formulaci marketingových 

příležitostí a problémů, pro identifikaci, produkování, zdokonalení a hodnocení 

marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu či lepší pochopení 

marketingového procesu. [7]  

Marketingový výzkum znamená sběr, analýza a zobecnění informací o produktech 

na trhu (výrobky, služby, ideje), které slouží k marketingovému rozhodování. Mezi 

hlavní prvky systému výzkumu trhu patří: zákazník, spotřebitel, výrobek, prostředí 

(konkurence, technický rozvoj, ekonomika, moderní trendy). [2]   

3.4.2 Typy výzkumu 

Explorační výzkum – je přípravný, užívá se na začátku výzkumu, kdy je nutné mít 

zformulovanou hypotézu a ujasněný problém. Neprochází všemi kroky následujícího 

marketingového výzkumu a spíše využívá sekundární informace. 
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Deskriptivní výzkum – jeho cílem je zaměřit se na detailní nebo hlubší popis 

jistých vztahů či skutečností, nabytí informací o určité skupině zákazníků, skupině lidí, 

nenávštěvníků, odborníků a také o jejich chování. 

Kauzální výzkum – jeho cílem je prozkoumávat spojení mezi dvěma či více 

veličinami. Taktéž se může týkat ve spojitosti výdajů na marketingovou komunikaci 

k příjmům a návštěvnosti. 

Kvantitativní výzkum – jeho cílem je popisovat jevy prostřednictvím proměnných, 

sestavené k měření specifických vlastností. Jeho snahou je testovat názory a domněnky, 

chování lidí v sociální skutečnosti. Výsledky měření se zpracují a interpretují. Je mířen 

na obsáhlejší společenské otázky, zkoumající širší okruh informací. Užívá reprezentativní 

vzorky, které slouží k vyjádření statistických závěrů. Poskytuje také poznatky o cenách, 

životním stylu či nákupním záměru obyvatel. Takový výzkum se dá dělat jednorázově či 

opakovaně, a jejich výsledky se mohou porovnávat v jistých časových obdobích. 

Kvalitativní výzkum – se užívá při hluboké analýze nějakých dílčích úkazů, jakým 

způsobem jednotlivci či skupiny nahlížejí, rozumí a vysvětlují svět. Je potřeba užití 

obtížných psychologických postupů ze stránky výběru metod a vypracování výsledků. Je 

nezbytné zvolit adekvátní metody a styl dotazování takovým způsobem, aby respondent 

mohl být způsobilý, ale také ochoten odpovědět, při výzkumu chování spotřebitele. Ve 

větším meřítku je výzkum prováděn pouze vzácně. Jeho snahou je získat důkladné 

odpovědi na otázku „ proč “. Cílem tazatele je formulování pocitů, myšlenek, názorů lidí, 

aniž by byli svazování ve schopnosti se vyjádřit. [4]   

3.4.3 Zdroje dat 

Primární informace – se dají opatřit různorodými způsoby, instituce řídící 

kulturní dědictví se snaží použít průzkum uživatelů, návštěvníků, průzkum okolí (obce) či 

průzkum pracovníků. Metody dotazování, pozorování, skupinové diskuze, brainstorming 

nebo prognostické dílny se k tomu užívají. Data lze instituce nashromažďovat vlastními 

silami. Kvůli omezenému rozpočtu si většina kulturních neziskových institucí dělá 

průzkum vlastními silami.  

Dalším východiskem je objednání informací u specializovaných agentur, jejichž 

klíčovým předmětem činnosti je výzkum trhu. Opatření primárních informací je finančně 

i časově náročnější než u sekundárních informací. Jde o informace, kterou jsou vytěženy 
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přímo za účelem výzkumu, tudíž lépe odpovídají potřebám, konkurence k nim nemá 

přístup a jsou aktuální.  

Sekundární informace – přínosem těchto informací je okamžitá dostupnost, jejich 

nabytí je levné, někdy bezplatné, a instituce s nimi může ihned pracovat. Jsou dvojího 

druhu. Interní informace, které se vytvořily v instituci, se dají opatřit z účetnictví, 

z podnikových výkazů či styku se zákazníkem. Externí informace jsou vytěženy z veřejně 

dostupných zdrojů – z výročních zpráv konkurence, ze statistiky, novin a ostatních médií, 

např. internet.  

Tyto data se shromáždily k jiným účelům, a tedy se nemusí přímo hodit pro 

marketingovou analýzu organizace. Z hlediska konkurenční výhody jsou zastaralé, 

a z důvodu, že tyto informace již existují, jsou přístupné i jiným subjektům. Tudíž je 

vhodné je doplnit primárními informacemi, vlastním výzkumem. [4]   

3.4.4 Metody výzkumu  

a) Pozorování – jde o základní a nejjednodušší metodu, kdy je prováděno 

pozorování chování návštěvníků a vnímání jejich poznámek od vstupu do galerie, muzea 

či památky skrz dobu prohlídky výstavy, používání doprovodných služeb (bufet, 

restaurace, šatna, prodejna reprodukcí a suvenýrů…), až do upuštění objektu, která se dá 

doplnit srovnáním „konkurence, zákazníků“, prostřednictvím fiktivních návštěvníků 

jiných organizací. Pomocí pozorování lze dojít k odpovědím na otázky o zájmu o dílčí 

exponáty a služby, také o spokojenosti hostů. [4]                                                                                                                          

Pozorováním lze nabýt informací, které lidé nemohou či nechtějí poskytnout. 

V určitých případech jde o jedinečný způsob, jakým se dají nezbytné informace získat. 

Existují také věci, jež nejdou snadno pozorovat – postoje, pocity, motivy nebo chování 

v soukromí. Rovněž není jednoduché sledovat nepravidelné a dlouhodobé vzorce 

chování. Kvůli těmto omezením užívají výzkumníci pozorování společně s ostatními 

metodami sběru dat.        

b) Dotazování -  je nejvhodnější metodou pro opatření popisných informací. 

Dotazování lze rozdělit na strukturované a nestrukturované. Strukturované dotazování je 

zaměřeno na využívání formálních otázek, které se stejným způsobem kladou všem 

respondentům. Nestrukturovaný průzkum připouští tazateli pokládat otázky a mířit 

rozhovor dle reakcí respondenta. Metoda dotazování je nejrozšířenější metoda užívaná 
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pro nabytí primárních údajů a mnohdy je to jediná metoda, která se používá ve výzkumné 

studii. Pružnost patří mezi její hlavní výhody. Díky ní lze získat různé druhy informací ve 

spoustě nejrůznějších marketingových situací. Může rovněž poskytnout rychleji a levněji 

informace než experiment nebo pozorování. Dotazování se také potýká s řadou problémů.    

Někteří lidé nejsou schopni odpovědět na otázky výzkumu, protože si nepamatují, 

proč a co dělají, či o tom neuvažují. Druzí lidé naopak nemusí chtít odpovídat cizím 

tazatelům nebo se vyjadřovat o věcech, které pokládají za důvěrné. Respondenti mohou 

odpovídat na dotazy, přestože si svou odpovědí nejsou ujištěni, jen aby vypadali 

informovanější nebo chytřejší. Také mohou tazateli pomoci a odpovědět jim. Někteří 

respondenti nemají zájem věnovat svůj čas nebo to považují za špatný zásah do jejich 

soukromí. Důkladné naplánování dotazníku mnohdy tyto problémy zmenšuje.  

c) Experimentální výzkum – při experimentu se vybírají příslušné skupiny 

respondentů, které jsou monitorovány v různorodých podmínkách, s kontrolovanými 

souvisejícími činiteli. Potom se sledují odlišnosti v odpovědích skupin. Snahou 

experimentu je ujasnění spojitosti příčina/následek. [7]                                                                                                                             

Jde tedy o metodu, která patří mezi vědecky nejhodnotnější. Užití nachází 

v komerční oblasti (např. účinnost reklamy a její vliv na zisky a tržby). V omezené 

a redukované míře ho používají především muzea a galerie. [4]   

3.4.5 Druhy otázek 

Otevřené otázky – neposkytují ani jednu variantu odpovědi, dotazovaný odpovídá 

volně, občas jsou dávány dotazovanému velké nároky na paměť, na jeho verbální 

schopnosti, hůře se zpracovávají, zvláště při velkých souborech. 

Uzavřené otázky – poskytují možnosti odpovědí, dotazovaný některou z nich 

vybere, obtížná je příprava odpovědí, protože by měly překrýt úplnou škálu možností. 

Vždy by měla být poskytnuta možnost „nevím“, „něco jiného“… 

Přímý dotaz – otázka se týká základního principu věci a nemá skrytý význam. Je 

přijatelný kdekoliv, kde se dotaz netýká prestiže a nejde o společenská tabu. Především 

charakteristický pro kvantitativní výzkum. 

Nepřímý dotaz – svým definováním skrývá vlastní smysl dotazu a ptá se jakoby 

na něco odlišného, užívá se v situaci, kde by přímý dotaz mohl nabourat do bariér, 
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dotknout se prestiže. Ptá se na věci, na které není názor nebo které nejsou prožity. Spadá 

více do kvalitativního výzkumu. [2]   

3.4.6 Metody kontaktování respondentů 

Pošta – dotazníky zasílané poštou jsou účelné, jde-li o rozsáhlý dotazník nebo 

o citlivé intimní otázky, které respondentovi vezmou hodně času, nebo se musí na ně 

koncentrovat (např. řazení položek podle preferencí a oblíbenosti). Dotazníky mají malou 

návratnost, proto je vhodné respondenty motivovat odměnou za vyplnění. Otázky musí 

být jasné, jelikož není možné, aby byly někým dovysvětleny. 

Telefon – telefonické dotazování je celkem levné a velmi rychlé, ale musí být 

stručné (nejlépe do pěti minut). Na otázku, kterou respondent nepochopí, smí tazatel 

ihned reagovat a vysvětlit ji. Nevýhoda této metody spočívá v jednoduchém odmítnutí 

rozhovoru nikoliv jen na začátku, ale také v průběhu. [4]   

Výdaje na jednoho respondenta jsou vyšší než u dotazníků, které se posílají 

poštou, a lidem se mnohdy nechce mluvit o osobních záležitostech přes telefon. 

Kontaktováním přes telefon je zvýšená flexibilita, ale rovněž je ovlivněna osobou 

tazatele. Někteří tazatelé mohou vykládat odpovědi odlišným způsobem a mohou i pod 

časovým tlakem švindlovat a zapsat odpovědi bez podání otázky. [7]  

Osobní dotazování – je náročné personálně i časově, a jde o nejdražší formu, 

zejména u předem dohodnutého rozhovoru. Ke spolupráci může být dotazovaný 

stimulován odměnou. Osobní dotazování na zastavení je obvyklé v muzeích, galeriích, 

knihovnách či památkách. Důležitá je stručnost, debata by měla trvat 5-10 minut. Mezi 

výhody spadá menší množství odmítnutí rozhovoru a minimální počet rozhovorů 

zakončené předčasně. [4]   

Rozděluje se také na individuální a skupinový rozhovor. Individuální rozhovor se 

koná v zaměstnání dotazovaných či doma, v nákupních centrech nebo na ulici. Tazatel si 

musí opatřit respondenta, aby s ním spolupracoval, a trvání rozhovoru většinou bývá od 

několika minut po několik hodin. Občas je také respondentům zaplaceno za poskytnutí 

jejich času. Skupinový rozhovor se skládá ze šesti až deset respondentů, kteří tráví 

několik hodin se školeným moderátorem a hovoří o konkrétním výrobku, službě nebo 

firmě. Moderátor musí mít vědomosti o tématu a odvětví a musí vědět základy chování 
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spotřebitelů a skupin. Odpovědi respondentů se natáčejí na video nebo se zaznamenají 

písemně. [7]  

Elektronické dotazování – jedná se o e-mailové dotazníky, které mají malou 

návratnost a někteří je mohou považovat za spam. Jde o nejrychlejší a nejlevnější formu, 

kdy data jsou již v počítačové podobě. Tato forma se většinou uplatňuje v galeriích, 

muzeích, knihovnách, při kontaktování svých stálých (zaregistrovaných) uživatelů. 

Některé instituce dávají na své stránky internetové ankety. Samotný vstup na stránky je 

vyjádřením zájmu o instituci a její nabídku. Jsou rychlé, levné, žádoucí pro objevení 

základních údajů, které organizaci zajímají. Dají se okamžitě zpracovat v počítači. Jde 

o levnou, nenáročnou formu přijatelnou pro rychlé nabytí orientačních dat v kulturních 

neziskových organizacích. [4]   

3.4.7 Postup marketingového výzkumu 

1. Identifikace problému nebo příležitostí – jakýkoliv marketingový průzkum začíná 

tak, že existuje určitá příležitost, které se snažíme využít, či existuje problém, 

který si přejeme vyřešit. Při identifikaci problému je nejdůležitější spolupráce 

a komunikace mezi výzkumníkem a manažerem. Manažer musí přesně vytyčit 

problémy a otázky, které by měly být výzkumem zodpovězeny. Nezbytné je 

problém přesně formulovat, určit jeho specifické rysy a zkusit jeho předběžnou 

definici hypotézy. 

2. Orientační analýza situace – jedná se o testování hypotézy podle předběžného 

shromáždění dosažitelných úsudků a informací na problematiku. Vyhledává se, 

kde spočívá podstata problému, zdali má podobné problémy také konkurence, 

celá ekonomika, jde-li o zvláštní problém naší firmy, výrobku, prodejny, značky, 

a poté se hledá možnost řešení problému. Výzkumný pracovník mluví s několika 

lidmi zaobírající se problémem, a uvnitř i vně podniku posuzuje situaci. Měl by se 

rovněž radit s problémem různých expertů, kteří poskytnou informace z více 

pohledů.  

3. Vytvoření plánu výzkumného projektu – jakmile je problém identifikován 

a formulován, je určený směr pro jeho řešení, je nezbytné udělat jistý program 

výzkumné činnosti. Plán marketingového výzkumu je formálně psaný souhrn 
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upřesnění a procesů pro kontrolu a vedení výzkumného projektu. Plán výzkumu 

především specifikuje: 

 Typy údajů, které se shromáždí 

 Způsob jejich sbírání (techniku, metodu, vzorek) 

 Metody jejich rozebrání 

 Rozpočet výzkumu 

 Stanovení přesných určitých úkolů dílčím pracovníkům 

 Kontrola plánu 

 Propracování časového rozvrhu prací [10]  

4. Sběr dat – proces sbírání dat je velice důležitý, především z důvodu výběru, 

školení a kontrolování tazatelů, který je nezbytný k efektivním studiím 

marketingového výzkumu. [5]                                                                                                          

Sběr dat se týká nejen informací primárních opatřených výzkumem tzv. „v poli“ 

(popř. „v terénu“), ale také sekundárních informací nabytých tzv. „u stolu“, tudíž 

studováním dokumentů. Podle obecné zásady speciální výzkum v terénu se nemá 

provádět, dokud se pořádně nevyšetří zdroje sekundárních dat. [10]  

5. Zpracování shromážděných dat – jakmile se data shromáždí, může začít jejich 

zpracování, které zahrnuje úlohy úpravy a kódování. Úpravy se týkají prověření 

primárních údajů z hlediska čitelnosti, úplnosti a přesnosti. Kódování zahrnuje 

převádění slovních výrazů do numerických znaků. Poté se data zpracují do 

potřebných tabulek a grafů nebo se použije počítačová analýza dat. [5]       

Výsledky výzkumu by měly podat zřetelný, názorný a spořádaný pohled 

o zkoumaných jevech, hlavně o jejich struktuře, vývoji a závislosti. [10]  

6. Analýza a implementace zpracovaných dat – před začátkem analýzy je obvykle 

nutné udělat vyhodnocení výzkumu z hlediska spolehlivosti. Také je nezbytné se 

vyhýbat subjektivnímu názoru na existující problém. Týmová práce a využití více 

postupů analýzy je jistou objektivizací čili snahou dokázat obecnou platnost 

neboli oprostit se od osobních názorů. Mají-li se závěry analýzy ukládat za reálné, 
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musí být logicky podložené z více než jednoho hlediska, či z více než jednoho 

souboru dat. [10]  

7. Interpretace výsledků, příprava a prezentace výzkumné zprávy – výsledky 

výzkumu jsou typicky oznamovány vedoucímu, prostřednictvím psané zprávy 

a ústní prezentací. Je nezbytné, aby výsledky výzkumu byly představovány 

v jednoduché struktuře. [5]                                                                                                     

Písemná prezentace má podobu závěrečné zprávy o postupu výzkumu a jeho 

výsledcích. Projekt by se také měl nechat autorizovat. Podle zásady platí, že kdo 

má největší náklady, se stává autorem. Nejsou zde pouze zohledněny vynaložené 

peníze, ale také lidé zabývající se problémem a jejich čas. Doporučení spočívá 

v převedení závěrů, podepřených výsledky výzkumu a stává se konečným cílem 

průzkumu. [10]                                            
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4 CHARAKTERISTIKA PAMÁTKY UNESCO V KROMĚŘÍŽI 

Dříve než popíši historii arcibiskupského zámku, interiér a exteriér zámku, 

Podzámeckou a Květnou zahradu, sbírky a expozice či statistiku návštěvnosti, vyobrazím 

pár informací o samotném městě Kroměříž, kde se zámek spolu se zahradami nachází. 

4.1 Město Kroměříž 

Místo u brodu přes řeku Moravu bylo obydleno už v paleolitu, nicméně až k roku 

1110 se datuje první písemná zmínka. Tenkrát olomoucký kníže Ota II. Černý prodal 

olomouckému biskupovi Janu Břichatému osadu. Od té chvíle byla Kroměříž součástí 

olomouckého biskupství. Pomalu se začala měnit v rezidenční sídlo olomouckých 

biskupů. Posléze sjednotila s nimi na několik staletí své dějiny. Za biskupa Karla 

z Lichtenštejna – Kastelkornu, který se ujmul města po třicetileté válce téměř zničené 

nikoli jen válkou, ale také morem a požáry, dostala Kroměříž zhruba dnešní podobu. 

Díky biskupovi Karlovi, se radikálně přebudoval renesanční zámek v raně barokním 

slohu, zvelebilo celé město, vybudovalo piaristické gymnázium, nová mincovna, 

kanovnické domy a obě zahrady. Tenkrát se Kroměříž stala kulturním centrem Moravy. 

[11]                                            

V roce 1953 vzhledem ke svému historickému významu, bylo jádro Kroměříže 

společně se zámkem vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci, posléze za národní 

kulturní památku a v roce 1998 Kroměříž obdržela nejvyšší ocenění – zámek se 

zahradami byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Trvalo téměř 

čtyřicet let, než byl v Kroměříži zvolen první český starosta. Dodnes se městu říká 

Hanácké Athény. [1]                                            

4.2 Arcibiskupský zámek 

4.2.1 Historie 

Arcibiskupský zámek v Kroměříži spadá mezi význačné kulturně historické 

památky na Moravě. Stal se majetkem olomouckých biskupů a arcibiskupů, a také jim 

sloužil jakou reprezentační sídlo. Od roku 1110, kdy olomoucký biskup Jan II. zakoupil 

trhovou osadu Kroměříž, byla majetkem biskupství (arcibiskupství) olomouckého, 

v polovině 13. století bylo město povýšeno Brunem ze Schauenburgu na město, 
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v prostorách dnešního zámku nechal vybudovat gotický hrad, zavedl manský správní 

systém a umístil do Kroměříže celou administrativní správu biskupství. Za biskupa 

Stanislava Thurzy byl hrad přestavěn na renesanční zámek. 

V roce 1752 ve městě hořelo a požár zdemoloval mnoho domů a velmi zničil 

2. poschodí a interiéry zámku. Arcibiskupský zámek se v letech 1848 – 1849 stal 

dějištěm schůze Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů. Nejvýznamnější 

rekonstrukcí se ze stavebních úprav 20. století stala zámecká věž. Do Kroměřížského 

zámku často jezdily drahocenné návštěvy, dodávajícímu lesk a slávu. Pobýval zde Jan 

Lucemburský, Karel IV., Přemysl Otakar II., Jiří z Poděbrad, císař Zikmund či Marie 

Terezie. [1]                                                                                    

4.2.2 Interiér zámku 

 Lovecký sál  

Sloužil jako herna a kuřácký salon, společně s hracími stolky, ruským kulečníkem 

a stěnami vyzdobenými sbírkou zbraní. Při příležitosti návštěvy ruského cara Alexandra 

III. a rakouského císaře Františka Josefa I. byl vybaven do dnešní podoby. Stěny jsou 

ozdobeny sbírkou zbraní a loveckými trofejemi, kdy nejzajímavější z nich váží 

24 kilogramů. 

 Růžový salon 

Stal se přijímacím pokojem pro soukromé a drahocenné hosty, je význačný svým 

zařízením: kachlovými kamny, bílým nerokokovým nábytkem, pěti dílným benátským 

zrcadlem s konzolovým stolkem a překrásným osmnáctiramenným lustrem s květinovými 

motivy. 

 Carský pokoj 

Byl předán caru Alexandru III. k užívání, který zde udílel audience. Věnoval dva 

dary portrét v životní velikosti a pamětní vázu. Z vybavení je velice pozoruhodný třídílný 

oltářík cenná práce z poslední třetiny 14. století. 

 Poradní sál 

Upozorňuje na události z roku 1848, kdy na zámku proběhlo zasedání 

Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů. V průběhu zasedání sněmu se 
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v tomto pokoji shromažďoval klub slovanských poslanců k poradám. Sál s nábytkem 

v novobarokním stylu je dnes portrétní galerií nejvýznamnějších olomouckých biskupů 

a arcibiskupů. 

 Trůnní sál 

Olomoučtí arcibiskupové zde přijímali významnější a vzácnější návštěvy. Sál se 

pyšní ornamentální štukovou výzdobou stropů a obrazů na stěnách. Do 60. let 20. století 

zde byl situován originál italského renesančního malíře Tirana „Apollo a Marsyas“, jedno 

z nejcennějších děl na území České republiky, nyní vystavené v zámecké obrazárně. 

 Malá jídelna 

Používána k slavnostním jídlům v menší společnosti. Je vybavena komodami, 

stoly i sedacím nábytkem, které byly vytvořeny ve druhé polovině 18. století. Na stěnách 

lze shlédnout paneláž (předvýroba prvků stěn) 111 obrazů s biblickými, zvířecími 

a mytologickými náměty. 

 Sněmovní sál  

Sněmovní sál neboli Velká jídelna pro šest set stolujících, je jedním z největších 

a nejkrásnějších sálů na zámku. Úchvatný sál velkých rozměrů, ozdobený 22 lustry či 

nástropními olejomalbami, se původně používal jako jídelna a slavnostní sál. V letech 

1848 – 1849 se stal slavný jako dějiště konání Ústavodárného říšského sněmu rakouských 

národů. Z toho důvodu se vybudovalo dřevěné stupňovité pódium k jednání poslanců. 

Jeho interiér náleží k nejkrásnějším rokokovým interiérům ve střední Evropě a je také 

často využíván k filmovému natáčení.  

 Manský sál  

Stal se místem, ve kterém se konaly manské sněmy a soudy, užíván také 

k reprezentaci světské moci olomouckých biskupů, což připomínají tři manské truhlice 

v interiéru. Z uměleckého hlediska je výzdoba sálu nejhodnotnější. Stěny jsou obloženy 

zlacenými rokokovými řezbami a umělým mramorem. 

 Nová knihovna 

Obsahuje přibližně 15 000 svazků knih, z velké části z konce 19. a 20. století, 

napsaných německy, latinsky a česky. Koncem 19. století ji nechal z místností dřívější 
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manské kartotéky, zhotovit arcibiskup Bedřich Fürstenberk. Je také součástí zámecké 

historické knihovny. 

 Stará knihovna 

Zámecká knihovna patří se svými přibližně 21 500 svazky knih k nejobsáhlejším 

a nejvzácnějším v České Republice. Po požáru v roce 1752 nabyla současné vrcholně 

barokní podoby. Lze zde shlédnout dvě dvojice historických globů. Ke knihovně také 

přísluší sbírka starých kreseb a grafiky či bohatý hudební archiv. 

 Kaple sv. Šebestiána 

 Kaple obdélníkového tvaru byla vysvěcena 20. dubna 1766. Interiér kaple patří 

k nejlepším moravským rokokovým realizacím. Podlaha zaujímá červeno-bílou 

šachovnicovou dlažbu, plochostropá sakristie je umístěna za oltář. Stěny jsou pokryty 

červeným a šedým umělým mramorem a zlacenými řezby a štuky s rokokovou 

ornamentikou. [20]      

4.2.3. Exteriér zámku 

 Zámecká věž 

84 metrů vysoká třípatrová věž tvoří dominantu zámku i celé Kroměříže. Její 

součástí je čtyřboká hranolová obranná věž – pozůstatek biskupského hradu. V roce 1643 

a 1752 byla věž zničena požárem, roku 1768 byla definitivně renovována a nově překryta 

mědí. Na konci druhé světové války byla věž zapálena německými vojáky, nicméně 

obětavostí Kroměřížanů byl požár udušen a v letech 1947 – 1948 byla věž 

zrekonstruována do současné podoby. 

 Sala Terrena 

Nachází se v přízemí zahradního křídla zámku, zabezpečovala průchod ze zámku 

do Podzámecké zahrady a sloužila k organizování divadelních a hudebních produkcí. Je 

složena ze tří velkých sálů se štukovou a sochařskou výzdobou, freskami na stropech či 

dvěma umělými jeskyněmi po stranách (tzv. Grotty), které byly upraveny podle návrhů 

Giovanniho Pietra Tencally. Ozdobou jsou také ornamenty z mušlí a lastur, umělé 

krápníky a fontánka uprostřed. [19] 

 Vinné sklepy 
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Nacházejí se pod severovýchodním (zahradním) a severozápadním křídlem 

zámku. Dochovaná zdiva spolu s nejstaršími vyobrazeními naznačují, že zde od konce 

15. století stálo jedno z palácových křídel pozdně gotického hradu, posléze renesančního 

zámku. Přestože některé místa sklepů byly novodobě upraveny, zůstaly doposud 

dochovány jejich charakteristické rysy – mohutné kamenné hrubě omítnuté zdivo 

z lomového pískovce a barokní cihlové valené klenby. Stěny sklepů jsou pokryty 

šlechetnou plísní, umožňující zrání vín. [20]      

Již za Karla IV. získaly arcibiskupské vinné sklepy privilegium výroby mešního 

vína podle stejných norem jako ve Vatikánu. K zámku také patří mlýn, vodárna, pivovar 

a mincovna. Do areálu se chodilo poslední dochovanou městskou bránou – Mlýnská. 

Ostatní dvě brány – Vodní a Kovářská se zbořily. [1]       

4.3 Zahrady 

4.3.1 Podzámecká zahrada 

Na prostorách k řece Moravě byla původně pouze květinovou a zelinářskou 

zahradou. Od 15. století docházelo ke změnám jejího postavení a v 17. století se 

přestavěla na barokní zahradu jako pokračování zámku až ke schodišti u řeky. V 19. 

století se zahrada přestavěla na stylový krajinářský park o rozloze 64 hektarů, využívající 

vykonané regulace řeky Moravy a odvodnění bažinatého lužního lesa. Řadí se k předním 

evropským krajinářským parkům díky bohatému využití vodní složky (rybníky, potůčky), 

botanické skladbě luk i porostů s romantickými stavbami - Paví dvůr, Pompejská 

kolonáda, Rybářský pavilon, Colloredova kolonáda, Maxův dvůr, Čínský pavilon, 

množství kašen či sochařské výzdobě. Je také obohacena koutkem živé přírody, kde lze 

nalézt zvířata jako kozy, koně, osly, volně chodící pávy, pobíhající králíky, opice, 

veverky, ptáky dravé i okrasné. Je zde zastoupeno značné množství dřevin. V zahradě se 

nachází 48 druhů jehličnatých stromů a kolem 153 druhů stromů listnatých. 

V současnosti patří Podzámecká zahrada do městské památkové rezervace Kroměříž 

společně s Květnou zahradou. Vstup do zahrady je zdarma. V deštivém či větrném počasí 

je uzavřena a je zde také zákaz vstupu se psy. [21]                                         
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4.3.2 Květná zahrada 

Kroměřížská Květná zahrada proslulá také pod názvem Libosad, patří 

k nejvýznamnějším zahradním dílům v celosvětovém měřítku. Nyní je téměř jediným 

reprezentantem takto komponovaného celku v Evropě. Byla tvořena dvěmi částmi 

 květnice a štěpnice. Součástí zahrady jsou také labyrinty zelených stěn s dlouhou 

Kolonádou – 244 metrů, centrálním pavilonem (Rotundou), labyrinty, vodními plochami, 

jahodovými kopečky (symetrická návrší se spirálovitě stříhaným živým plotem) dvěma 

historickými skleníky, kašnami (Lví kašna, Kašna Tritónů) či květinovou a sochařskou 

výzdobou nabízí neopakovatelné zážitky. Hlavní stavbou celé zahrady je Rotunda, která 

má v sobě čtveřici umělých jeskyní – grott, ústřední sál a čtveřici salonků – kabinetů. 

Prostředí jeskyní představovalo říši Faunů, Satyrů a ostatních bájných postav. Součástí 

byly také mechanické fontány a celý program kulminoval skupinou čtyř ročních období 

a osmi výjevy z Ovidiových Proměn v kopuli. Vstup do zahrady je placený, otevřeno je 

celoročně. Také je zde zákaz vstupu se psy. [21]      

4.4 Sbírky a expozice 

V Arcibiskupském zámku v Kroměříži je umístěna kolekce o 135 tisících 

sbírkových předmětů, která patří Arcibiskupství olomouckému. Sbírky (kresebná, 

obrazová, kolekce mincí a medailí, grafická sbírka, mobiliarní sbírka a knihovna, hudební 

archiv) spadají mezi nejhodnotnější kolekce svého typu v celosvětovém měřítku.  

 Obrazárna  

Sbírka obrazů zakoupená biskupem Karlem Liechtensteinem Kastelkornem ve 

2. polovině 17. století představuje podstatu jedinečné obrazové sbírky. Na konci 90. let 

došlo k velké reinstalaci arcibiskupské obrazárny s celkovým počtem obrazů 538. Mezi 

nejvýznamnější díla lze pokládat od Tiziana Vecellio – Apollon a Marsyas (gotický 

cyklus Mistra kroměřížského mariánského oltáře), či od Paola pronese – Jedenáct 

apoštolů. Obrazárna kroměřížského zámku  představuje druhou nejvýznamnější galerii 

v České republice, ve sbírce středoevropské malby 15. - 18. století návštěvník shlédne 

85 originálů. 

 Knihovna 
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Knihovna kroměřížského sídla spadá k nejrozsáhlejším a nejvzácnějším u nás. 

Byla založena biskupem Karlem Liechtensteinem – Castelcornem. V doplňování knih do 

knihovny pokračovali také jeho nástupci. Mezi nejstarší památky patří sakramentář –

 Kodex Sacramentale z 2. poloviny 9. století, Kutnohorská bible Martina z Tišnova 

z konce 15. století, Francouzsko-burgundská bible ze 13. století či korány z 16. století. 

Knihovna obsahuje celkem 88 787 knih.  

 Mince a Medaile 

Sbírka patří k nejvýznamnějším na našem území a také je přední sbírkou 

církevních ražeb na světě (svým výběrem, rozsahem či uměleckou hodnotou). Od 

2. poloviny 17. století se začala stavět biskupem Karlem Liechtensteinem – 

Castelcornem, který odkázal svoji sbírku biskupství. Biskupové a arcibiskupové nadále 

pokračovali v darech. Celkový počet mincí a medailí činí 10 167. Stálou expozici lze 

nalézt v Biskupské mincovně. 

 Biskupská mincovna 

Zbudována olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtensteinu – Castelkorna. 

První mince se zde začaly ražit v roce 1666. V roce 1668 shořela a posléze opravena. 

Mince a medaile zde byly raženy v období 1666 – 1759, kdy nařízením Marie Terezie 

byla mincovna zrušena. Po zrušení mincovního práva se budova předělala na byty pro 

zaměstnance zámku. Nicméně se pomalu rozpadala, v 90. letech 20. století došlo k její 

stavební úpravě a v roce 1998 byla opět zpřístupněna návštěvníkům. 

 Galerie Orlovna 

Stavba sousedící s mincovnou se nachází na pozemku starého biskupského mlýna, 

který v roce 1897 zhořel. Jeho zbylou částí byla Malá strana, která se za arcibiskupa 

Teodora Kohna přebudovala na zámeckou vodárnu, a posléze zde také vzniklo 

tělovýchovné zařízení Orlovna. [22]     

4.5 Statistika návštěvnosti Arcibiskupského zámku  

Údaje o návštěvnosti v jednotlivých letech jsem získala z podkladů od interní 

pracovnice vztahů k veřejnosti zámku v Kroměříži. Podle uvedených údajů lze 

konstatovat, že v roce 2011 došlo k malému zvýšení počtu návštěvníků zámku oproti 

roku 2010. Nicméně, nejnižší návštěvnost byla v roce 2010, ke které přispěla zvláště 
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globální hospodářská krize. Snížená návštěvnost se v tomto roce týkala také ostatních 

památkových objektů v České republice. Nejvyšší návštěvnosti bylo dosaženo v roce 

2007.  

Také v roce 2007 navštívilo zámek nejvíce cizinců a v roce 2011 byl počet cizinců 

nejnižší za posledních pět let. Může to být způsobeno především tím, že většina cizinců 

navštěvuje historické památky v Praze a jeho okolí.  Tabulka zachycuje celkovou 

návštěvnost Arcibiskupského zámku v období posledních pěti let. 

Tabulka č. 4. 1. – Návštěvnost Arcibiskupského zámku 

Rok Návštěvnost zámku Cizinci 

2007 187 160 11 644 

2008 149 587 10 166 

2009 143 729 14 663 

2010 117 387 9 155 

2011 125 124 8 189 

Zdroj: interní 

4.6 Otevírací doba Arcibiskupského zámku 

Arcibiskupský zámek v Kroměříži je pro návštěvníky otevřen v sezóně duben – 

říjen denně mimo pondělí a dnu po svátku. Nabízí návštěvnické okruhy do Historických 

sálů, Zámecké obrazárny, Sala terrna a Věže. [22] 

 

Tabulka č. 4. 2. – Otevírací doba Arcibiskupského zámku 

Duben    9.00 - 16.00 hod *   

Květen 9.00 - 17.00 hod     

Červen 9.00 - 17.00 hod     

Červenec 9.00 - 18.00 hod     

Srpen 9.00 - 18.00 hod     

Září 9.00 - 17.00 hod     

Říjen    9.00 - 16.00 hod *   

Zdroj: interní 

Pozn. * -  pouze víkendy + ohlášené skupiny 
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5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU 

V předchozích kapitolách jsem seskupila potřebné údaje a dostupné informace 

k mé bakalářské práci, utřídila je a sestavila do jednotného celku. Poté jsem vytvořila 

dotazník, ze kterého jsem získala primární informace. V této páté kapitole je shrnu do 

grafů a pak z nich navrhnu doporučení.  

5.1 Dotazníkový průzkum 

Základním cílem průzkumu bylo zjistit současný stav o tom, jaké znalosti mají 

lidé o památce UNESCO v Kroměříži. Zjišťovala jsem, zda znají přesný název zámku 

v Kroměříži, co je pro ně známější, zda zámek či zahrady, jestli je zámek církevní 

památkou či díky čemu je Kroměříž známá. Kromě toho jsem také zkoumala, jak často 

navštěvují zámek, jestli zámek spolu se zahradami patří na seznam památek UNESCO 

v České republice nebo zdali znají přesný počet památek v České republice zapsaných 

pod UNESCEM, případně jaké znají památky zapsané pod UNESCEM v České republice 

a zda vůbec do Kroměříže během roku jezdí.  

Druhotným cílem dotazníkového průzkumu bylo zjistit, které pohlaví, zdali muži 

nebo ženy více navštěvují zámek a zahrady, jaká je jejich věková skupina, v okolí jakého 

města bydlí a jak často navštěvují zámek v Kroměříži. Podle zhodnocených údajů 

navrhnu opatření, které povedou k lepšímu povědomí lidí o památce UNESCO 

v Kroměříži. 

Dotazník byl přístupný od ledna 2012 do února 2012 k vyplnění na internetu, 

v průběhu ledna jsem se také osobně dotazovala lidí ve městech Valašské Meziříčí, 

Uherské Hradiště, Brno či Olomouc. Také jsem dotazníky rozesílala k vyplnění svým 

známým prostřednictvím e-mailu. Dotazník se skládal z 12 otázek, ze kterých bylo deset 

uzavřených a dvě otevřené. Otevřené otázky byly povinné a uzavřené byly nepovinné. 

Dotazník jsem dala vyplnit celkem 150 respondentům. Otázky jsem se snažila definovat 

tak, aby byly každému respondentovi jasné, stručné a výstižné. Dotazník týkající se 

marketingového průzkumu o památce přikládám v příloze č. 1 v závěru své bakalářské 

práce. 
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5.1.1 Grafické zobrazení nejčetnějších odpovědí v jednotlivých městech 

Otázka č. 1: Vaše pohlaví? 

      Graf č. 5. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

Na průzkumu se podílelo celkem 150 respondentů. Graf č. 5.1 znázorňuje, že 

mužů bylo v jednotlivých městech méně než žen, nejméně mužů vyplnilo dotazník ve 

Zlíně (2 respondenti), nejvíce mužů se ujalo vyplnění dotazníků v Praze (13 

respondentů). Nejvíce dotazovaných žen bylo v Olomouci (24 respondentů) a nejméně 

žen tvořilo město Zlín (2 respondenti).  

Otázka č. 2: Jaká je Vaše věková skupina? 

      Graf č. 5. 2. 

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Nejčetnější věkovou skupinou, která byla ochotna vyplnit dotazník v jednotlivých 

městech, je podle grafu č. 5. 2. skupina lidí ve věku 25 – 30 let. Nejvíce bylo této věkové 
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skupiny zastoupeno v Praze (20 respondentů). Nejméně zastoupeno bylo Ústí nad Labem 

(7 respondentů) a Karlovy Vary (7 respondentů). 

Otázka č. 3: V okolí jakého města bydlíte? 

Na tuto otázku vytvořen viz graf č. 5. 3. 1. v celkovém zhodnocení výzkumu. 

 Otázka č. 4: Jezdíte během roku do Kroměříže? Pokud ano, za jakým účelem? 

      Graf č. 5. 4. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

      Graf č. 5. 4. 2. 

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Z výsledků, které uvádějí grafy č. 5. 4. 1. a 5. 4. 2. jde vidět, že nejčetnější 

odpovědí, zda lidé jezdí během roku do Kroměříže je spíše ne. Nejvíce respondentů 

nejezdí do Kroměříže z Prahy (25 respondentů). Naopak nejvíce je Kroměříž 

navštěvovaná lidmi z Uherského Hradiště (13 respondentů). Dle největších četností 

odpovědí, respondenti z města Uherské Hradiště jezdí do Kroměříže kvůli Zámku 
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a zahradám. Za známými jezdí lidé převážně z Jihlavy (2 respondenti), na výlety se 

vydávají nejvíce lidé z Brna (3 respondenti). Nejméně se do Zámku a zahrad vydávají 

lidé z Prahy a Karlových Varů. Je to především způsobeno velkou vzdáleností od 

Kroměříže. 

Otázka č. 5: Díky čemu je Kroměříž známá? 

     Graf č. 5. 5. 

    Zdroj: Vlastní průzkum 

Podle nejčetnějších odpovědí jednotlivých měst je Kroměříž nejvíce známá, dle 

grafu č. 5. 5. v Olomouci, díky zahradám. (14 respondentů). Nejméně jsou zahrady 

známé v Jihlavě (5 respondentů). Zámek je nejvíce známý v Praze (13 respondentů), 

nejméně je proslulý v Ústí nad Labem (5 respondentů) a Karlových Varech 

(5 respondentů).  

Otázka č. 6: Co je pro Vás v Kroměříži známější? 

      Graf č. 5. 6. 

     Zdroj: Vlastní průzkum 
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Pro respondenty z jednotlivých měst je podle grafu č. 5. 6. nejčetněji známý 

zámek i zahrady, v Olomouci ho zná (19 respondentů), nejméně je zámek spolu se 

zahradami známý v Ústí nad Labem (3 respondenti), samotný zámek znají lidé nejvíce 

v Praze (11 respondentů) a nejméně ho znají v Ústí nad Labem (2 respondenti) 

a Karlových Varech (4 respondenti). Ani jedno z nich bohužel neznají lidé v Jihlavě 

(6 respondentů).  

Otázka č. 7: Jak často navštěvujete zámek v Kroměříži?  

      Graf č. 5. 7. 

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Nejvíce lidí z Olomouce (11 respondentů) a Uherského Hradiště (11 respondentů) 

na základě grafu č. 5. 7. navštěvuje zámek v Kroměříži „méně často“. Nikdy v zámku 

nebyli respondenti hlavně z Prahy (15 respondentů) a Olomouce (12 respondentů). Na 

základě grafického vyhodnocení lze konstatovat, že čím je větší vzdálenost 

reprezentujícího města od Kroměříže, tím klesá návštěvnost a povědomí o zámku, 

potažmo o městě Kroměříž.  
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Otázka č. 8: Jaký je přesný název zámku v Kroměříži? 

    Graf č. 5. 8 

Zdroj: Vlastní průzkum 

 Na otázku „Jaký je přesný název zámku v Kroměříži“ je podle grafu č. 5. 8. 

v Praze nejčetnější odpověď „Nevím přesný název“ (19 respondentů). Nejméně 

respondentů dalo tuto odpověď z Ústí nad Labem (2 respondenti). Další možnou 

odpověď „Arcibiskupský zámek v Kroměříži“ zodpovědělo nejvíce lidí ze Zlína 

(9 respondentů) a nejméně z Ústí nad Labem (2 respondenti). Správnou odpověď, která 

byla „Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži“ odpověděli pouze respondenti 

z Olomouce (10 respondentů).  

Otázka č. 9: Je zámek v Kroměříži církevní památkou? 

     Graf č. 5. 9 

    Zdroj: Vlastní průzkum 

Nejvíce respondentů z jednotlivých měst podle grafu č. 5. 9. neví, zda je zámek 

v Kroměříži církevní památkou. Nejčetněji na tuto otázku odpověděli respondenti 
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z Prahy, odpovědí „Nevím“ (18 respondentů). Správnou odpověď, která zní „Ano“ dobře 

zodpověděli nejvíce lidé z Uherského Hradiště (13 respondentů) a nejméně pak lidé 

z Ústí nad Labem (4 respondenti).  

Otázka č. 10: Patří zámek spolu se zahradami v Kroměříži na seznam památek UNESCO 

v ČR?  

      Graf č. 5. 10 

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Nejčetnějším městem, které podle grafu č. 5. 10. odpovědělo správně na otázku, 

zda zámek se zahradami v Kroměříži patří na seznam památek UNESCO v ČR, patří 

Olomouc (20 respondentů). Nejméně respondentů odpovědělo na otázku z Ústí nad 

Labem (5 respondentů) a Karlových Varů (5 respondentů). Špatnou odpověď nemělo 

žádné město.  

Otázka č. 11: Jaký je počet památek zapsaných na seznamu památek UNESCO v ČR?    

      Graf č. 5. 11. 

    Zdroj: Vlastní průzkum 
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Většina jednotlivých měst dle grafu č. 5. 11. odpovědělo správně na otázku, zda 

znají počet památek zapsaných na seznamu památek UNESCO v ČR, myšlených 

hmotných památek. Správný počet činí „12“ a nejčetnější odpovědi byly z Olomouce 

(18 respondentů). Nejméně lidí odpovědělo správně na otázku z Ústí nad Labem 

(3 respondenti). Odpověď nevědělo nejvíce respondentů z Prahy (15 respondentů). 

Možnou odpověď „ne“ nedalo žádné město. 

Otázka č. 12: Znáte nějaké památky zapsané na seznamu památek UNESCO v ČR?     

Pokud ano, jaké?  

      Graf č. 5. 12. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

     Graf č. 5. 12. 2. 

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Na základě výsledků z dotazníku ukazují grafy č. 5. 12. 1. a 5. 12. 2., že památky 

zapsané na seznamu UNESCO znají nejvíce lidé z Olomouce (28 respondentů). Největší 
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skupina, která nezná žádné památky UNESCO, se řadí město Praha (9 respondentů). 

Z respondentů, kteří odpověděli, že znají hmotné památky, znají nejvíce památku 

UNESCO Olomouc (19 respondentů). Památky UNESCO v Praze znají převážně Pražané 

(14 respondentů). Nejméně je Praha známá pro Valašské Meziříčí (5 respondentů). 

Hmotnou památku UNESCO v Českém Krumlově znají respondenti nejvíce v Brně 

(9 respondentů). Nejméně je Český Krumlov známý pro město Ústí nad Labem 

(2 respondenti).  

 

5.1.2 Celkové shrnutí průzkumu v grafech 

Otázka č. 1: Vaše pohlaví? 

      Graf č. 5. 1. 1.  

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Na průzkumu se podílelo celkem 150 respondentů. Graf č. 5.1.1. znázorňuje, že 

mužů bylo téměř o polovinu méně než žen, tedy 47 mužů, kteří tvořili 31 % 

z dotazovaných a 103 žen, které tvořily 69 % z dotazovaných. Rozdíl byl pravděpodobně 

způsoben tím, že ženy měly větší zájem dotazník vyplnit. 
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Otázka č. 2: Jaká je Vaše věková skupina? 

      Graf č. 5. 2. 1. 

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Nejpočetnější věkovou skupinou, která byla ochotna vyplnit dotazník týkající se 

Marketingového průzkumu znalostí o památce UNESCO v Kroměříži, je podle grafu 

č. 5. 2. 1. skupina lidí ve věku 25 – 30 let (113 respondentů, 75 %), další skupinou jsou 

lidé ve věku 41 – 60 let (22 respondentů, 15 %). Nejméně zastoupenou skupinou byli lidé 

ve věku 31 – 40 let (15 respondentů, 10 %).  

Otázka č. 3: V okolí jakého města bydlíte? 

      Graf č. 5. 3. 1. 

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Na první pohled jde vidět, že z grafu č. 5. 3. 1. nejvíce respondentů bydlí v okolí 

města Praha (30 respondentů, 20 %), následuje Olomouc (28 respondentů, 19 %), 

Uherské Hradiště (20 respondentů, 12 %), Zlín (18 respondentů, 12 %), Valašské 

Meziříčí (15 respondentů, 10 %), Brno (15 respondentů, 10 %), Jihlava (10 respondentů, 
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7 %), Ústí nad Labem (7 respondentů, 5 %) a Karlovy Vary (7 respondentů, 5 %). 

Z ostatních měst České republiky respondenti nejsou známí, protože dotazník byl 

zaměřen pouze na vybrané města, které vždy reprezentují určitou část České republiky.   

Otázka č. 4: Jezdíte během roku do Kroměříže? Pokud ano, za jakým účelem? 

       Graf č. 5. 4. 1. 1. 

       Zdroj: Vlastní průzkum 

       Graf č. 5. 4. 2. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

Z výsledků, které uvádějí grafy č. 5. 4. 1. 1. a 5. 4. 2. 1. jde vidět, že moc lidí 

během roku do Kroměříže nejezdí (90 respondentů, 60 %). Lidé, kteří jezdí do 

Kroměříže, nejvíce navštěvují zámek a zahrady (19 respondentů, 32 %), druhou největší 

skupinu tvoří „známí“ (13 respondentů, 22 %), dále pak „výlety“ (10 respondentů, 17 %). 

Následují lidé, kteří v Kroměříži studují (6 respondentů, 10 %). Za „kulturou“ jezdí 

(5 respondentů, 8 %). Nejmenší skupinu tvoří lidé, kteří jezdí na nákup (3 respondenti,    
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5 %), či tam mají „lékaře“ (2 respondenti, 3 %), anebo jdou na výšlap „turistika“ 

(2 respondenti, 3 %).  

Otázka č. 5: Díky čemu je Kroměříž známá? 

      Graf č. 5. 5. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

Kroměříž je nejvíce známá dle grafu č. 5. 5. 1. díky zahradám (64 respondentů,  

43 %), druhou nejpočetnější skupinou je zámek (60 respondentů, 40 %). Další skupinu 

tvoří kulturní akce (11 respondentů, 7 %), film Amadeus zahrnuje (8 respondentů, 5 %). 

Do poslední skupiny spadají natočené pohádky (7 respondentů, 5 %). 

Otázka č. 6: Co je pro Vás v Kroměříži známější? 

      Graf č. 5. 6. 1. 

     Zdroj: Vlastní průzkum 

Pro respondenty je podle grafu č. 5. 6. 1. nejvíce známý zámek i zahrady 

(84 respondentů, 56 %), dále samotný zámek (28 respondentů, 18 %), samotné zahrady 
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(16 respondentů, 11 %) a skupinu lidí, která nezná nic, spadá (22 respondentů, 15 %). 

Zámek se zahradami je především známý díky své významnosti, jelikož jako jediná 

kulturní památka Zlínského kraje, patří na seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. 

Otázka č. 7: Jak často navštěvujete zámek v Kroměříži?  

       Graf č. 5. 7. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

Nejvíce lidí na základě grafu č. 5. 7. 1. navštěvuje zámek v Kroměříži „méně 

často“ (68 respondentů, 45 %), druhou největší skupinu tvoří odpověď „nikdy jsem tam 

nebyl“ (61 respondentů, 41 %). „Jednou ročně“ do Kroměříže jezdí (18 respondentů, 

12 %) a „několikrát ročně“ pouze (3 respondenti, 2 %). 

Otázka č. 8: Jaký je přesný název zámku v Kroměříži? 

       Graf č. 5. 8. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 
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Na otázku „jaký je přesný název zámku v Kroměříži“ zodpovědělo podle grafu 

č. 5. 8. 1. Skupinu lidí, která se domnívá, že správný název je Arcibiskupský zámek 

v Kroměříži tvoří celkem (45 respondentů, 30 %), další možnou odpověď Státní zámek 

v Kroměříži odhadlo celkem (11 respondentů, 7 %). Správný název zámku dobře 

odpovědělo celkem (32 respondentů, 21 %). 

Otázka č. 9: Je zámek v Kroměříži církevní památkou? 

       Graf č. 5. 9. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

Nejvíce respondentů podle grafu č. 5. 9. 1. neví, zda je zámek v Kroměříži 

církevní památkou (73 respondentů, 49 %), celkový počet lidí, kteří vědí, že zámek patří 

mezi církevní památku je (62 respondentů, 41 %), a celkový počet lidí, kteří odpověď na 

tuto otázku neznají, činí (15 respondentů, 10 %). 
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Otázka č. 10: Patří zámek spolu se zahradami v Kroměříži na seznam památek UNESCO 

                       v ČR?  

       Graf č. 5. 10. 1. 

 

         

Zdroj: Vlastní průzkum 

Nejpočetnější skupinou, která podle grafu č. 5. 10. 1. odpověděla na otázku, zda 

zámek se zahradami v Kroměříži patří na seznam památek UNESCO v ČR, je skupina 

s odpovědí „ano“ (106 respondentů, 71 %). Odpověď „ne“ dalo celkem (7 respondentů, 

4 %) a odpověď „nevím“ (37 respondentů, 25 %). 

Otázka č. 11: Jaký je počet památek zapsaných na seznamu památek UNESCO v ČR?    

Graf č. 5. 11. 1. 

 

  Zdroj: Vlastní průzkum 

Největší skupinu podle grafu č. 5. 11. 1. tvoří, na otázku „jaký je počet památek 

zapsaných na seznamu UNESCO v ČR?“, odpověď „12“ (82 respondentů, 55 %). Do 

druhé skupiny spadá odpověď „nevím“ (48 respondentů, 32 %). Další možnou odpovědí 

je „14“, kterou si myslí (14 respondentů, 9 %) a poslední skupinu tvoří odpověď 

„10“ (6 respondentů, 4 %). 
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Otázka č. 12: Znáte nějaké památky zapsané na seznamu památek UNESCO v ČR?    

Pokud ano, jaké?  

      Graf č. 5. 12. 1.1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

      Graf č. 5. 12. 2. 1. 

      Zdroj: Vlastní průzkum 

Na základě výsledků z dotazníku ukazují grafy č. 5. 12. 1. 1. a 5. 12. 2. 1., že 

(121 respondentů, 81 %) znají nějaké památky zapsané na seznamu památek UNESCO 

v ČR. Do skupiny, která žádné památky nezná, patří (29 respondentů, 19 %). Nejvíce lidí 

zná „Prahu“ (71 respondentů, 15 %), „Český Krumlov“ (64 respondentů, 13 %), 

„Olomouc“ (50 respondentů, 10 %).  

Následující „Telč“ tvoří (49 respondentů, 10 %), „Lednicko-valtický areál“ 

(49 respondentů, 10 %), „Brno“ (37 respondentů, 8 %), „Kutná Hora“ (35 respondentů, 

7 %), „Kroměříž“ (30 respondentů, 6 %), „Třebíč“ (29 respondentů, 6 %), „Litomyšl“ 

(25 respondentů, 5 %), „Holašovice“ (24 respondentů, 5 %), „Žďár nad Sázavou“ 
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(20 respondentů, 4 %). Poslední skupinu tvoří nehmotná památka „Verbuňk“ 

(4 respondenti, 1 %). 

5.1.3 Shrnutí nashromážděných informací 

Ženy byly více vstřícné vyplnit dotazník, proto jich bylo téměř o polovinu více 

než mužů. Nejméně mužů vyplnilo dotazník ve Zlíně a nejvíce v Praze. Nejvíce 

dotazovaných žen bylo v Olomouci a nejméně žen tvořilo město Zlín.  Nejvíce 

návštěvníků, kteří se účastnili dotazování, bydlí v okolí Prahy a nejméně návštěvníků 

bydlí v okolí Ústí nad Labem a Karlovy Vary. Nejpočetnější věkovou skupinu, která při 

dotazování byla oslovena, je ve věku 25 – 30 let. Nejvíce bylo této věkové skupiny 

zastoupeno v Praze a nejméně v Ústí nad Labem a Karlových Varech. Nejmenší 

zastoupení tvořila skupina lidí ve věku 31 – 40 let. Pro návštěvníky je Kroměříž nejvíce 

známá kvůli zámku se zahradami (43 %) a díky natočeným pohádkám je proslulá 

nejméně (5 %).  V Jihlavě nejsou zahrady téměř vůbec známé. O zámku mají největší 

povědomí lidé z Prahy, ale v Ústí nad Labem či Karlových Varech o něm moc lidí neví. 

Při průzkumu bylo zjištěno, že většina respondentů 42 % především z Prahy, nezná 

přesný název zámku v Kroměříži. Pouze 21 % respondentů především z Olomouce 

zodpovědělo, že správná odpověď je Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži.  

Také nejvíce respondentů 49 % zvláště z Prahy neví, zda je zámek v Kroměříži 

církevní památkou. Pouze 41 % respondentů především z Uherského Hradiště ví, že 

zámek patří mezi církevní památku, který byl letním sídlem olomouckých biskupů 

a arcibiskupů a je zde druhá nejvýznamnější obrazová galerie v ČR. Dle zjištěných 

výsledků mnoho lidí hlavně z měst na západě ČR jako Prahy či Karlových Varů během 

roku do Kroměříže nejezdí 60 %. Je to způsobeno především velkou vzdáleností od 

Kroměříže. Z Uherského Hradiště jezdí lidé do Kroměříže nejvíce 40 % a nejčastěji 

navštěvují kvůli zámku a zahradám 32 %, nejméně ji navštěvují kvůli lékaři 3 % 

a turistice 3 %. Nejvíce lidí navštěvuje zámek v Kroměříži méně často 45 % a pouze 

několikrát ročně ji navštěvuje 2 % lidí.  

Na otázku, zda zámek se zahradami v Kroměříži patří na seznam památek UNESCO 

v ČR, odpovědělo nejvíce lidí z Olomouce správnou odpověď ano 71 % a pouhých 25 % 

lidí z Prahy odpověď neznalo. Také na otázku, jaký je počet památek zapsaných na 

seznamu UNESCO v ČR odpovědělo nejvíce lidí z Olomouce správnou odpovědí 
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12 památek 55 %. Odpověď neznalo nejvíce lidí z Prahy celkem 32 % respondentů. Lidé 

převážně z Olomouce 81 %, znají nějaké památky zapsané na seznamu památek 

UNESCO v ČR, počet lidí, která žádné památky nezná, činí 19 %. Nejvíce lidí zná jako 

památku Prahu 15 %, nejméně Žďár nad Sázavou 4 % a nehmotnou památku Verbuňk 

1 %. 

5.2 SWOT analýza Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži 

Analýza je provedena na základě získaných informací z internetových stránek 

Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z výročních zpráv a pracovníků zámku. 

Poznatky jsou rozděleny na silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Silné stránky 

 Dlouhá a bohatá historie zámku – jedinečné postavení mezi ostatními památkami, 

majetek olomouckých biskupů a arcibiskupů, nikoli šlechtické sídlo 

 Hlavní turistická atrakce města – Arcibiskupský zámek a zahrady, k zámku 

přiléhá historický park – Podzámecká zahrada 

 Od roku 1998 Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži zapsány na seznam 

světového dědictví památek UNESCO 

 Častá kulisa při filmování – film „Amadeus“, pohádka „Peklo s princeznou“ 

 Je zde druhá nejvýznamnější obrazová galerie v ČR 

 Sněmovní sál – vyhlášený koncertní sál, konferenční sál 

 Mnoho kulturních akcí, každoročně konané hudební festivaly 

 Možnost studia sbírek - exkurze do knihovny, hudební archív, mince 

 Kvalifikovaní pracovníci 

 Věrnostní pasy pro návštěvníky, programy pro děti a mládež 

 Bývalé letní sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů 

 Budování nových expozic 

 Mnoho sbírek v expozicích, depozitářích 

 Významná odborná knihovna, studovna 
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Slabé stránky 

 Konkurence českých památek UNESCO  

 Zámek a zahrady stačí zpravidla navštívit pouze 1x za život 

 Zámek je pouze otevřen v sezóně – duben až říjen 

 Horší dostupnost – postupně se zlepšuje s budováním dálnice 

 Nízká prezentace v tisku, elektronických periodikách 

 Malý počet turistů z Čech, většinu návštěvníků tvoří z okolí Moravy 

 Zámek a zahrady nevyužívají možnosti sociálních sítí 

 Zámek není bezbariérově přístupná památka 

 Platba vstupného do Květné zahrady, ale do Podzámecké zahrady je vstup zdarma 

 Vysoký podíl jednodenní turistiky 

 Vysoké mzdové náklady 

 Vysoké náklady na údržbu 

 Rezervy v propagaci – mnoho turistů netuší, co je v obrazárně (např. Tizian…)  

Příležitosti 

 Spolupráce se Zlínským krajem na projektu poutních cest 

 Možnost pořádání konferencí, zasedání 

 Spolupráce se školami – různé projekty 

 Budování Centra národní zahradní kultury – budoucí školící a vzdělávací 

středisko pro historické zahrady 

 Spolupráce s podobně zaměřenými institucemi ve městě, regionu či celé ČR 

(např. s pracovištěm Národního památkového ústavu na kroměřížském zámku, 

s Arcidiecézním muzeem, společné výstavní projekty s institucemi v partnerských 

městech města Kroměříže) 
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 Získání sponzorů a dárců ze sféry podnikatelských subjektů (protihodnotou může 

být uvedení loga dárce či sponzora na webových stránkách zámku či poskytnutí 

přednáškového sálu za příznivou cenu apod.) 

 Vytvoření profilu zámku a zahrad na sociální síti (např. Facebook) a pravidelné 

zveřejňování aktuálních informací o dění na zámku a zahradách 

 Tvorba zajímavých prohlídkových tras 

 Rostoucí zájem o kulturní památky a akce 

 Nové akce na zámku, festivaly, programy 

Hrozby 

 Klesající počet turistů – ekonomická krize, vloni např. výbuch ve Fukušimě, 

předtím SARS apod. Zdražení či zvýšení DPH. To vše se odrazí na počtu turistů 

 Klesající dotace státu na památky – vede k nedostatku finančních prostředků, 

který může vést k chátrání zámku a zahrad 

 Konkurence ostatních kulturních památek, v sezóně zejména další zámky v ČR 

 Snížení platů státních zaměstnanců, které může způsobit odchod zaměstnanců do 

soukromého sektoru a zámek pak bude mít nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

 Zvyšování věkového průměru obyvatelstva a s tím spojené negativní dopady 

 Nedostatek financí na opravy a restaurování 

 Povodně 
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6 DOPORUČENÍ 

Podle vyhodnocení získaných informací a dotazníkového šetření bych doporučila 

pracovníkům Arcibiskupského zámku a zahrad, aby zvýšili znalosti lidí o památce 

UNESCO v Kroměříži způsoby, které následně uvádím. Zámek se zahradami spíše 

navštěvuje mladá generace. Převážně je to ovlivněno tím, že součástí Podzámecké 

zahrady je mini ZOO, do které je vstup zdarma. ZOO připomíná menší zoologickou 

zahradu nebo zookoutek. Zde se dá zakončit prohlídka zámku a zahrad mezi voliérami 

s různými druhy ptáků, jako jsou straky, sojky, volně procházející se pávi. Mini ZOO 

pěkně zapadá do přírodního areálu Podzámecké zahrady, a je oblíbeným zpestřením pro 

návštěvníky zámku a zámeckých zahrad. Vzhledem k tomu, že do Květné zahrady se 

platí vstup, doporučila bych také zavést vstupné do Podzámecké zahrady. Přispělo by to 

především ke snížení nevhodných návštěvníků, jako jsou vandalové či bezdomovci. 

Zbylo by tak více peněz na úpravy a opravy zahrady.  

Z dotazníku vyšlo zřetelně najevo, že do Arcibiskupského zámku a zahrad jezdí 

málo lidí středního věku, převážně z Olomouce. Proto bych doporučovala zaměstnancům 

zámku, aby se spojili s nějakou cestovní agenturou či kanceláří, které by pořádaly pro 

tuto věkovou kategorii, a také pro cizince, lákavé zájezdy na památku UNESCO 

v Kroměříži. Zájezdy by mohly být obohaceny návštěvou místních zámeckých 

vinařských sklepů, kde by návštěvníci měli možnost ochutnat mešní víno. Milovníci piva 

by mohli navštívit kroměřížský minipivovar. Výsledky průzkumu také ukázaly, že lidé 

z Prahy, kteří tvořili nejpočetnější skupinu respondentů při vyplňování dotazníku, znají 

zámek se zahradami. Ve městech jako jsou Ústí nad Labem, Jihlava či Karlovy Vary není 

zámek spolu se zahradami téměř vůbec známý. Proto bych doporučovala v těchto 

městech zvýšit propagaci zámku. Navrhovala bych rozmístit na webové servery 

týkajících se kulturních památek, odkaz webové stránky Arcibiskupského zámku a zahrad 

v Kroměříži. Předtím bych určitě doporučila zdokonalit webovou stránku zámku 

v německém, anglickém i polském jazyce. Informace o zámku a zahradách, které jsou 

napsané v českém jazyce, neodpovídají informacím napsaných v těchto jazycích. 

Nedostatečně vytvořené internetové stránky v cizím jazyce, můžou být jedním z důvodů, 

proč zámek v roce 2011 za posledních pět let, navštívilo nejmenší počet cizinců. 

Z průzkumu také vyplynulo, že nejvíce lidí má povědomí o památkách UNESCO v Praze 

tvořící historické centrum, v Českém Krumlově, které má rovněž historické centrum, poté 
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památku v Telči, Lednicko-Valtický areál a Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. 

Kroměříž se zámkem a zahradami je celkově známá pouze z 6 %, přičemž největší 

povědomí o ní mají lidé z Olomouce a Uherského Hradiště. 

Na zvýšení povědomosti o památce bych se dohodla s Českými dráhami, aby při 

prodeji jízdenek na vlak, byla na druhé straně jízdenky reklama na propagaci zámku. 

Tímto by zámek dotoval při koupi jízdenky nějakou jednorázovou slevu (5 – 10 %) na 

vlak. Takovým způsobem by se mohlo zvýšit využití cestování a obsazenost vlakových 

spojů v regionu. Další z možností je dohoda v rámci měst a památek, kdyby v Kroměříži 

dali na druhou stranu vstupenky do zámku a zahrad lákadlo na návštěvu Olomouce. 

V Olomouci by to udělali naopak. Tak by se dalo dohodnout s kýmkoliv, pokud by to 

bylo vzájemné.  Na stránkách slevovat.cz, vykupto.cz nebo zapakatel.cz bych vytvořila 

nabídku pobytu na romanticky strávený víkend v Kroměříži s prohlídkou zámku. Díky 

tomu, že se na zámku konají svatební obřady, bych na různých svatebních portálech nebo 

ve svatebních salónech, udělala dobrou reklamu kroměřížského zámku. Z důvodů 

neznalostí lidí o zámku ve městech jako je Praha, Uherské Hradiště či Jihlava, bych do 

těchto měst rozmístila velké množství informačních letáků, informační tabule, které by 

dělaly zámku vhodnou reklamu. Také prodloužena dálniční komunikace vedoucí přímo 

do Kroměříže, by mohla turisty ze vzdálenějších měst přimět k návštěvě Kroměříže. 

Další možnou variantou pro zvýšení povědomí o zámku a zahradách, je nabízet různým 

firmám pronájem interiérových prostorů zámku ke konferencím, seminářům, školení.   

Na sociálních sítích jako je facebook či twitter, bych vytvořila profil zámku 

a zahrad. Tím by se o webových stránkách zámku dozvědělo velké množství lidí rychle 

a hlavně zdarma. Informace, která udává, že zámek je církevní památka, se také moc do 

povědomí lidí nedostala. Proto bych více při propagaci zámku publikovala skutečnost, že 

zámek byl sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů. Převážná část lidí, hlavně 

z Olomouce a Prahy, během roku do Kroměříže nejezdí. Nejvíce respondentů jezdí do 

Kroměříže méně často, a je to především ovlivněno tím, že návštěva zámku je pouze 

sezónní záležitost a není přístupný po celý rok. Nikdy na zámku nebyli někteří lidé 

z Olomouce, Prahy či Jihlavy, a proto bych spolupracovala s novinami (např. Mladá 

Fronta Dnes) a do rubriky s kulturou, nechala zveřejňovat pravidelné aktuální informace 

o zámku, o konaných či připravovaných akcích a tím bych zvýšila povědomí o zámku na 

veřejnosti.  
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se skládá ze sedmi částí. V úvodu jsem objasnila důvody, proč 

jsem si zvolila zrovna toto téma pro psaní své bakalářské práce. V druhé části jsem 

popsala, jakou metodiku si určím při vypracování a cíle mé bakalářské práce. Ve třetí 

části nazvané Teoretická východiska, jsem vysvětlila pojmy cestovního ruchu, kulturní 

dědictví CR, charakteristiku UNESCO, marketing a marketingový průzkum. Ve čtvrté 

části jsem nejdříve popsala město Kroměříž, charakterizovala památku UNESCO 

v Kroměříži, tedy Arcibiskupský zámek a zahrady, jeho historii, interiér a exteriér zámku, 

sbírky a expozice, návštěvnost a otevírací dobu. V páté části jsem se zaměřila na 

výsledky průzkumu na základě dotazníkového šetření, podle kterého jsem zjistila důležité 

informace pro vyvození závěrů a doporučení. Také jsem vytvořila SWOT analýzu 

Arcibiskupského zámku a zahrad. Podle páté části jsem vytvořila v šesté části 

doporučení, co by mohl zámek ještě vylepšit a nakonec zde sedmou části svou 

bakalářkou práci končím závěrem. 

Hlavním záměrem mé bakalářské práce bylo zjištění znalostí lidí o památce 

UNESCO v Kroměříži a navržení takových metod, aby se zámek se zahradami dostal 

více do povědomí mezi lidmi. Pomohly mi k tomu zjištěné a shromážděné informace 

o zámku a zahradách z různorodých písemných materiálů a především informace získané 

z dotazníkového šetření osobně a prostřednictvím internetu. 

Z doporučení bych zaměstnancům zámku a zahrad navrhovala, aby zintenzivnili 

větší informovat ve městě Olomouc, ze kterého jezdí málo lidí středního věku na zámek. 

Vhodnou možností by byla vzájemná spolupráce zaměstnanců zámku s nějakou cestovní 

kanceláří či agenturou, která by pořádala atraktivní zájezdy do Kroměříže s možností 

ochutnávky zámeckého mešního vína či kroměřížského pivovaru. Ve městech jako jsou 

Ústí nad Labem, Jihlava a Karlovy Vary bych doporučovala zvýšit propagaci zámku, 

jelikož v těchto městech není zámek se zahradami skoro vůbec proslulý. Dále bych 

navrhla zdokonalit webovou stránku zámku v německém, anglickém a polském jazyce, 

která může ovlivnit zvýšení návštěvnosti cizinců. Rozmístit na webové servery týkající se 

kulturních památek odkaz webové stránky Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži. 

Nejvíce lidí má povědomí o památkách UNESCO v Praze tvořící historické centrum, 

v Českém Krumlově zahrnující taktéž historické centrum, památka v Telči, Lednicko-

Valtický areál a Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Celkově známá je Kroměříž se 
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zámkem a zahradami pouze z 6 %, přičemž největší povědomí o ní mají lidé z Olomouce 

a Uherského Hradiště. Pozitivní vliv na zvýšení povědomosti o památce by měla i dohoda 

s Českými dráhami, kdyby se při prodeji vlakových jízdenek vytiskla na druhou stranu 

jízdenky reklamová propagace zámku. Při koupi jízdenky by tímto zámek dotoval 

nějakou jednorázovou slevu na vlak. Další možnou variantou je vzájemná dohoda měst 

a památek tak, že by na druhou stranu vstupenky do zámku a zahrad dalo město Kroměříž 

lákadlo na návštěvu Olomouce. V Olomouci by se to udělalo naopak. Takovým 

způsobem by se dalo dohodnout s kýmkoliv, pokud by to bylo vzájemné. V neposlední 

řadě doporučuji na stránkách slevovat.cz, vykupto.cz nebo zapakatel.cz vytvořit nabídku 

pobytu romanticky stráveného víkendu v Kroměříži s prohlídkou zámku. Vzhledem 

k tomu, že se na zámku konají svatební obřady, by nebylo špatné, kdyby se v různých 

svatebních salónech a na svatebních portálech vytvořila žádoucí reklama kroměřížského 

zámku.  

Neznalost lidí o zámku ve městech Praha, Uherské Hradiště či Jihlava bych se 

snažila minimalizovat rozmístěním velkého množství informačních letáků a informačních 

tabulí. Další možnou variantou je nabízet různým firmám pronájem interiérových 

prostorů zámku ke konferencím, seminářům, školení.  Na sociálních sítích jako je 

facebook či twitter, vytvořit profil zámku a zahrad. Při propagaci zámku publikovat 

skutečnost, že zámek byl sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů. Díky tomu, že je 

zámek otevřen pouze v sezóně, tak ho turisté navštěvují méně často. Spolupráce s tiskem 

by rovněž nebyla na škodu, pomocí níž by se lidé více dozvěděli o plánovaných akcích či 

nové informace na zámku. 

Výše uvedená opatření povedou k lepší informovanosti o zámku a zahradách, 

akcích a přilákají více turistů do zámku, Kroměříže či jeho okolí. Tím se zlepší finanční 

situace, prostřednictvím získaných peněžních prostředků od turistů, která je pro každou 

kulturní památku velmi přínosná. Oblast Zlínského kraje má co turistům nabídnout, 

mohou se zde pobavit, vidět a zažít spoustu zajímavých zážitků, ale také se zrelaxovat 

a příjemně odpočinout v prostředí s půvabnou přírodou. 
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Seznam zkratek 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultura 
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CR Cestovní ruch 
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Příloha č. 1 

Dotazník k marketingovému průzkumu znalostí o památce UNESCO v Kroměříži 

 Dobrý den, jsem studentka třetího ročníku Vysoké školy báňské, technické 

univerzity Ostrava a studuji obor Ekonomika cestovního ruchu. Zpracovávám bakalářskou 

práci na téma Marketingový průzkum znalostí o památce UNESCO v Kroměříži. Důležitou 

součástí je také dotazník, který mi poslouží jako nezbytný zdroj informací. Prosím Vás 

o chvíli času a jeho vyplnění. 

 

1. Vaše pohlaví: 

a) žena 

b) muž 

 

2. Jaká je Vaše věková skupina: 

a) 25 – 30 let 

b) 31 – 40 let 

c) 41 – 60 let 

 

3. V okolí jakého města bydlíte? 

a) Valašské Meziříčí 

b) Olomouc 

c) Zlín 

d) Brno 

e) Praha 

f) Ústí nad Labem 

g) Jihlava 

h) Karlovy Vary 

i) Uherské Hradiště 

 

4. Jezdíte během roku do Kroměříže? Pokud ano, za jakým účelem? 

 

…………………………………………………………………………………… 

5. Díky čemu je Kroměříž známá? 

a) film Amadeus 

b) natočené pohádky 

c) kulturní akce 

d) zámek 

e) zahrady 
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6. Co je pro Vás v Kroměříži známější? 

a) Zámek 

b) Zahrady 

c) Zámek i zahrady 

d) Ani jedno 

 

7. Jak často navštěvujete zámek v Kroměříži? 

a) méně často 

b) jednou ročně 

c) několikrát ročně 

d) nikdy jsem tam nebyl/a 

 

8. Jaký je přesný název zámku v Kroměříži? 

      a) Arcibiskupský zámek v Kroměříži 

      b) Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži 

      c) Státní zámek v Kroměříži 

      d) Nevím přesný název 

 

9. Je zámek v Kroměříži církevní památkou? 

a) ano  

b) ne 

c) nevím 

 

10. Patří zámek spolu se zahradami v Kroměříži na seznam památek UNESCO v ČR? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

11. Jaký je počet památek zapsaných na seznamu památek UNESCO v ČR? 

a) 10 

b) 12 

c) 14 

 

12. Znáte nějaké památky zapsané na seznamu památek UNESCO v ČR? Pokud ano, 

jaké? 

 

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

 

      Děkuji za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 2 

Tabulky 

Seznam tabulek ke grafům 

Tabulka č. 1  Vaše pohlaví 

Tabulka č. 2  Jaká je Vaše věková skupina? 

Tabulka č. 3  V okolí jakého města bydlíte? 

Tabulka č. 4  Jezdíte během roku do Kroměříže? 

Tabulka č. 4.1  Pokud ano, za jakým účelem? 

Tabulka č. 5  Díky čemu je Kroměříž známá? 

Tabulka č. 6  Co je pro Vás v Kroměříži známější? 

Tabulka č. 7  Jak často navštěvujete zámek v Kroměříži? 

Tabulka č. 8  Jaký je přesný název zámku v Kroměříži? 

Tabulka č. 9  Je zámek v Kroměříži církevní památkou? 

Tabulka č. 10 Patří zámek spolu se zahradami v Kroměříži na seznam památek 

UNESCO v ČR? 

Tabulka č. 11 Jaký je počet památek zapsaných na seznamu památek UNESCO 

v ČR? 

Tabulka č. 12 Znáte nějaké památky na seznamu památek UNESCO v ČR? 

Tabulka č. 12.1 Pokud ano, jaké? 
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Tabulka č. 1 - Vaše pohlaví? 

  Muž Žena Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 7 8 15 10 

Olomouc 4 24 28 19 

Zlín 2 16 18 12 

Brno 4 11 15 10 

Praha 13 17 30 20 

Ústí nad Labem 3 4 7 5 

Jihlava 7 3 10 7 

Karlovy Vary 3 4 7 5 

Uherské Hradiště 4 16 20 12 

Celkem 47 103 150 100 

Celkem v % 31 69 100 100 

 

Tabulka č. 2 - Jaká je Vaše věková skupina?   

  25 - 30 let 31 - 40 let 41 - 60 let Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 15 - - 15 10 

Olomouc 14 4 10 28 19 

Zlín 15 1 2 18 12 

Brno 11 3 1 15 10 

Praha 20 6 4 30 20 

Ústí nad Labem 7 0 0 7 5 

Jihlava 9 1 0 10 7 

Karlovy Vary 7 0 0 7 5 

Uherské Hradiště 15 0 5 20 12 

Celkem 113 15 22 150 100 

Celkem v % 75 10 15 100 100 

 

Tabulka č. 3 - V okolí jakého města bydlíte? 

  Respondenti Celkem v %  

Valašské Meziříčí 15 10  

Olomouc 28 19  

Zlín 18 12  

Brno 15 10  

Praha 30 20  

Ústí nad Labem 7 5  

Jihlava 10 7  

Karlovy Vary 7 5  

Uherské Hradiště 20 12  

Celkem 150 100  

Celkem v % 150 100  
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Otázka č. 4 - Jezdíte během roku do Kroměříže?    

  Ano Ne Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 7 8 15 10 

Olomouc 12 16 28 19 

Zlín 12 6 18 12 

Brno 7 8 15 10 

Praha 5 25 30 20 

Ústí nad Labem 0 7 7 5 

Jihlava 3 7 10 7 

Karlovy Vary 1 6 7 5 

Uherské Hradiště 13 7 20 12 

Celkem 60 90 150 100 

Celkem v % 40 60 100 100 

 

Otázka č. 4.1 - Pokud ano, za jakým účelem?         

  
Studium Kultura Známí Turistika 

Zámek 

a zahrady 
Lékař Nákup Výlety Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 0 0 2 0 2 1 1 1 7 12 

Olomouc 0 3 1 1 4 0 1 2 12 20 

Zlín 4 0 4 0 4 0 0 0 12 20 

Brno 2 0 0 0 1 0 1 3 7 12 

Praha 0 1 1 1 1 1 0 0 5 8 

Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jihlava 0 0 2 0 0 0 0 1 3 5 

Karlovy Vary     1    1 2 

Uherské Hradiště 0 1 3 0 6 0 0 3 13 21 

celkem 6 5 13 2 19 2 3 10 60 100 

Celkem v % 10 8 22 3 32 3 5 17 100 100 

 

Otázka č. 5 - Díky čemu je Kroměříž známá?      

  

Film 

Amadeus 

Kulturní 

akce 

Natočené 

pohádky 
Zahrady Zámek Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 1 1 1 5 7 15 10 

Olomouc 1 2 1 14 10 28 19 

Zlín 2 1 0 8 7 18 12 

Brno 1 1 0 9 4 15 10 

Praha 1 4 2 10 13 30 20 

Ústí nad Labem 0 1 1 0 5 7 5 

Jihlava 2 0 1 5 2 10 7 

Karlovy Vary 0 0 0 2 5 7 5 

Uherské Hradiště 0 1 1 11 7 20 12 

Celkem 8 11 7 64 60 150 100 

Celkem v % 5 7 5 43 40 100 100 
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Otázka č. 6 - Co je pro Vás v Kroměříži známější? 

  
Zámek Zahrady 

Zámek  

i zahrady 
Nic Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 2 2 7 4 15 10 

Olomouc 5 2 19 2 28 19 

Zlín 2 0 15 1 18 12 

Brno 1 1 12 1 15 10 

Praha 11 4 10 5 30 20 

Ústí nad Labem 2 0 3 2 7 5 

Jihlava 0 1 3 6 10 7 

Karlovy Vary 4 1 2 0 7 5 

Uherské Hradiště 1 5 13 1 20 12 

Celkem 28 16 84 22 150 100 

Celkem v % 18 11 56 15 100 100 

Otázka č. 7 - Jak často navštěvujete zámek v Kroměříži?      

  
Jednou ročně 

Několikrát 

ročně 
Méně často 

Nikdy jsem 

tam nebyl/a 
Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 2 0 9 4 15 10 

Olomouc 5 0 11 12 28 19 

Zlín 1 2 10 5 18 12 

Brno 3 0 9 3 15 10 

Praha 1 1 13 15 30 20 

Ústí nad Labem 1 0 1 5 7 5 

Jihlava 1 0 2 7 10 7 

Karlovy Vary 0 0 2 5 7 5 

Uherské Hradiště 4 0 11 5 20 12 

Celkem 18 3 68 61 150 100 

Celkem v % 12 2 45 41 100 100 

 

Otázka č. 8 - Jaký je přesný název zámku v Kroměříži?    

  

Nevím 

přesný 

název 

Arcibiskupský 

zámek  

v Kroměříži 

Arcibiskupský 

zámek  

a zahrady  

v Kroměříži 

Státní zámek  

v Kroměříži 
Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 6 5 4 0 15 10 

Olomouc 8 7 10 3 28 19 

Zlín 3 9 5 1 18 12 

Brno 5 4 3 3 15 10 

Praha 19 8 1 2 30 20 

Ústí nad Labem 2 2 2 1 7 5 

Jihlava 6 3 1 0 10 7 

Karlovy Vary 4 1 1 1 7 5 

Uherské Hradiště 9 6 5 0 20 12 

Celkem 62 45 32 11 150 100 

Celkem v % 42 30 21 7 100 100 
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Otázka č. 9 - Je zámek v Kroměříži církevní památkou?   

  Ano Ne Nevím Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 5 2 8 15 10 

Olomouc 10 3 15 28 19 

Zlín 7 4 7 18 12 

Brno 8 2 5 15 10 

Praha 10 2 18 30 20 

Ústí nad Labem 4 1 2 7 5 

Jihlava 4 0 6 10 7 

Karlovy Vary 1 0 6 7 5 

Uherské Hradiště 13 1 6 20 12 

Celkem 62 15 73 150 100 

Celkem v % 41 10 49 100 100 

 

Otázka č. 10 - Patří zámek spolu se zahradami v Kroměříži na seznam památek UNESCO v ČR? 

  Ano Ne Nevím Celkem Celkem v %  

Valašské Meziříčí 10 0 5 15 10  

Olomouc 20 3 5 28 19  

Zlín 14 2 2 18 12  

Brno 9 1 5 15 10  

Praha 18 0 12 30 20  

Ústí nad Labem 5 0 2 7 5  

Jihlava 7 1 2 10 7  

Karlovy Vary 5 0 2 7 5  

Uherské Hradiště 18 0 2 20 12  

Celkem 106 7 37 150 100  

Celkem v % 71 4 25 100 100  

 

Otázka č. 11 - Jaký je počet památek zapsaných na seznamu památek UNESCO v ČR?   

  10 12 14 Nevím Celkem Celkem v % 

Valašské Meziříčí 2 6 1 6 15 10 

Olomouc 0 18 5 5 28 19 

Zlín 0 11 1 6 18 12 

Brno 2 9 0 4 15 10 

Praha 1 10 4 15 30 20 

Ústí nad Labem 1 3 1 2 7 5 

Jihlava 0 5 2 3 10 7 

Karlovy Vary 0 5 0 2 7 5 

Uherské Hradiště 0 15 0 5 20 12 

Celkem 6 82 14 48 150 100 

Celkem v % 4 55 9 32 100 100 
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Otázka č. 12 - Znáte nějaké památky zapsané na seznamu památek UNESCO v ČR?  

  Ano Ne Celkem Celkem v %  

Valašské Meziříčí 7 8 15 10  

Olomouc 28 0 28 19  

Zlín 16 2 18 12  

Brno 12 3 15 10  

Praha 21 9 30 20  

Ústí nad Labem 5 2 7 5  

Jihlava 9 1 10 7  

Karlovy Vary 6 1 7 5  

Uherské Hradiště 17 3 20 12  

Celkem 121 29 150 100  

Celkem v % 81 19 100 100  

 

Otázka č. 12.1. - Pokud ano, jaké?            
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Valašské Meziříčí 4 1 1 3 2 3 4 1 1 1 3 5 29 6 

Olomouc 19 9 11 8 6 14 11 0 2 5 12 17 114 25 

Zlín 5 0 3 2 4 5 1 1 3 1 4 6 35 8 

Brno 6 6 7 6 2 9 7 0 6 6 7 9 71 15 

Praha 2 2 7 4 2 12 1 2 4 4 8 14 62 13 

Ústí nad Labem 1 1 2 2 1 2 1 0 0 1 1 1 13 3 

Jihlava 0 0 3 0 2 4 0 0 0 2 4 3 18 4 

Karlovy Vary 3 3 5 3 4 6 3 0 2 4 3 5 41 9 

Uherské Hradiště 10 3 10 7 7 9 9 0 2 5 7 11 80 18 

Celkem 50 25 49 35 30 64 37 4 20 29 49 71 463 100 

Celkem v % 11 5 11 8 6 14 8 1 4 6 11 15 100 100 
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Obrázek č. 1 – Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

Dostupné z: http://czech.republic.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=106224 [cit. 2012- 

03-13]. 

 

Obrázek č. 2 - Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži  

Dostupné z: http://www.braunstein.cz/picture-3077 [cit. 2012-01-17]. 

http://czech.republic.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=106224
http://www.braunstein.cz/picture-3077
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Obrázek č. 3 – Květná zahrada s Rotundou  

Dostupné z: http://www.vitek-paja.com/cz/cesko/kromeriz [cit. 2012-03-13].  

 

Obrázek č. 4 – Podzámecká zahrada 

Dostupné z: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Podzamecka-zahrada-v-             

Kromerizi.aspx [cit. 2012-03-13]. 

http://www.vitek-paja.com/cz/cesko/kromeriz
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Podzamecka-zahrada-v-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Kromerizi.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Podzamecka-zahrada-v-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Kromerizi.aspx
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Obrázek č. 5 – Sněmovní sál na zámku 

Dostupné z: http://www.unesco-kromeriz.cz/konference.html [cit. 2012-03-13]. 

 

Obrázek č. 6 – Růžový salon 

 Dostupné z: http://www.zamek-kromeriz.cz/zamek/o-zamku/#ruzovy [cit. 2012-03-13].  

http://www.unesco-kromeriz.cz/konference.html
http://www.zamek-kromeriz.cz/zamek/o-zamku/#ruzovy
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Obrázek č. 7 – Zámecká knihovna 

Dostupné z: http://x-discovery.eu/cs/o-pamatce/zahrady-a-zamek-v-kromerizi [cit. 2012-

01-17].  

 

Obrázek č. 8- Kašna tritonů a Kolonáda 

Dostupné z: http://hrabosek.rajce.idnes.cz/Soudni_akce_-_2007_-_1_-

_Sportovni_hry_v_Kromerizi/ [cit. 2012-01-17].  

 

http://x-discovery.eu/cs/o-pamatce/zahrady-a-zamek-v-kromerizi
http://hrabosek.rajce.idnes.cz/Soudni_akce_-_2007_-_1_-_Sportovni_hry_v_Kromerizi/
http://hrabosek.rajce.idnes.cz/Soudni_akce_-_2007_-_1_-_Sportovni_hry_v_Kromerizi/

