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1 Úvod 

V bakalářské práci se zabývám problematikou městského marketingu, který je 

v dnešní době nezbytným vodítkem jak při stanovení strategického plánu rozvoje města, 

rozhodování o investicích, tak při plánech do budoucna. Hlavním důvodem uplatnění 

městského marketingu je ekonomický, sociální, kulturní a fyzický rozvoj celého města se 

snahou vytvořit konkurenceschopné území s vlastní identitou. Základem úspěšného rozvoje je 

schopnost komunikace a kooperace mezi všemi subjekty ve městě jako jsou podniky, firmy, 

komunální politici, správa města, sdružení, neziskové organizace, kulturní a jiné instituce. 

Město by se mělo snažit sladit zájmy všech těchto aktérů ve prospěch konkurenceschopnosti 

města a tím sjednotit síly v jeden efektivní celek. 

Mezi hlavní cíle městského marketingu patří především zvýšení atraktivity města pro 

všechny cílové skupiny, zvýšení efektivity a využití ekonomických, sociálních a přírodních 

zdrojů, posílení ekonomické základny města, vylepšení image města a prohloubení identity 

obyvatel a podnikatelů s městem. Díky účelnému marketingu může město vytvořit podmínky 

pro kvalitnější život jak svým občanům, podnikatelům, tak i návštěvníkům města. 

Město Havířov se v posledních několika letech výrazně rozvíjelo, rekonstruovalo  

a modernizovalo. Vedení města schválilo rozsáhlý strategický plán, který by měl pomoct 

vyvíjet se v nezávislé konkurenceschopné město. V souvislosti s tímto plánem mě zajímalo, 

jak je propojen s marketingem a zda podle občanů město tyto činnosti realizuje efektivně  

a účelně. Dalším podnětem ke zpracování této problematiky byl fakt, že ve městě dochází ke 

stárnutí populace a migraci mladých obyvatel z města. Protože ve městě bydlím již několik let 

a patřím mezi mladší obyvatele města, zajímalo mě, jak tuto situaci využitím marketingových 

aktivit zlepšit. K zjištění názoru občanů na život ve městě a hlavní problémové oblasti města 

jsem provedla marketingový výzkum pomocí dotazníkového šetření. 

Cílem mé práce je zanalyzovat současný stav marketingových aktivit města Havířova 

a identifikovat problémové oblasti města. Na základě zjištěných výsledků nastíním možnosti 

zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti města a navrhnu doporučení, která by mohla 

podpořit další rozvoj města. 
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2 Charakteristika m ěsta Haví řov a jeho prost ředí 

Havířov, který se řadí mezi statutární města České republiky, leží 

v Moravskoslezském kraji. V současné době má okolo 82 000 obyvatel a nachází se 

v ostravské aglomeraci. Havířov leží na spojnici Ostravy a pohraničního města Český Těšín. 

Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvald, Orlová a Karviná, na západě s obcemi 

Šenov a Václavovice. Je to největší město v ČR, které nebylo okresní ani krajské. Po stránce 

správní je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední 

Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. [13] 

2.1 Historie m ěsta 

Město vzniklo na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří 

Beskyd. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí  

v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. [13] 

 Počátky města Havířova souvisí s výstavbou hornických sídlišť na katastrech obcí 

Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova. Jméno města bylo vybráno ve 

veřejné soutěži z mnoha nejrůznějších názvů (např. Bezručov, Čurdov, Faratín, 

Lidobudovatelov, Budovatelnice, Budosociokolektivov, Rudohvězdov, Stalin, Gottwaldův 

Horníkov, Zápotockýgrad, Všemírov, Šťastnov, Bezručovy Novoměstské Baně a další). [13] 

Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení vlády ČSR  

z roku 1955 a dne 4.12.1955 mu byla udělena městská práva. Historické prameny o území 

dnešního Havířova se zmiňují už v roce 1305 o Šenovu a Horní a Dolní Suché, první 

spolehlivý doklad o existenci Bludovic pochází z roku 1335. V roce 1438 se poprvé 

připomíná Šumbark, který však byl zřejmě založen také ve 14. století. V polovině 16. století 

se o Šumbarku píše jako o městě, není však doloženo, že by Šumbark skutečně mohl užívat 

městských práv. [13] 

Charakter "socialistického města" a rychlost jeho výstavby determinovaly i jeho zcela 

výjimečné postavení mezi městy České republiky. Charakter města dosud odpovídá účelu, pro 

který byl založen, neboť stále značná část ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací. 

[13] 
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Město Havířov se rozprostírá na ploše 3208 ha v nadmořské výšce 260 m. V rámci 

Ostravské sídelní aglomerace si Havířov udržuje pověst města s nejkvalitnějším bydlením  

a ve srovnání s jinými městy regionu s čistým prostředím a velmi dobrým rekreačním 

zázemím. [13] 

2.2 Historické,  kulturní a p řírodní památky m ěsta 

Kulturní památky jsou významnou součástí města, představují historický vývoj území, 

na kterém město Havířov bylo v padesátých letech minulého století postaveno, a jejich 

zachování přispěje k rozvoji města na úseku cestovního ruchu, popř. na úseku vzdělávání, 

kultury, sportu a volného času. Současný stavebně technický stav kulturních památek  

i nemovitostí v ochranném pásmu však vyžaduje velké finanční náklady na jejich obnovu. 

Ve městě najdeme několik historických památek. Mezi nejvýznamnější patří 

empírový zámek s parkem, jehož historie sahá až do 15. století. Pro veřejnost byl zámek 

otevřen v roce 1998 a od té doby nabízí luxusní ubytování, restauraci a salónky pro různé 

příležitosti. Městu slouží i jako obřadní nebo koncertní síň. [13] 

Kotulova dřevěnka, postavená v roce 1781, patří k nejstarším roubeným lidovým 

stavbám na Těšínsku. Expozice bydlení v dřevěnce prezentuje vybavení interiéru a způsob 

života v Těšínském Slezsku na přelomu 19. a 20. století. [13] 

Ve městě najdeme tři kostely, kostel svaté Anny, kostel svaté Markéty a evangelický 

kostel. Kostel svaté Anny vytváří spolu s protějším zámkem dominantu při vjezdu do 

Havířova. [13] 

Jádro Havířova, které bylo postaveno v 50. letech ve stylu socialistického realismu, 

bylo vyhlášeno ochranným pásmem a nazváno podle tohoto stylu Sorela. Architekti se 

obrátili pro inspiraci do české renesance, o čemž vypovídá zdobení domů. Oblast Sorely je 

velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením. Součástí zóny Sorela je i Kulturní  

dům Petra Bezruče, který zde stojí od roku 1961. V roce 2001 prošel celkovou rekonstrukcí 

a slouží jako městské kulturní středisko. Nejtypičtějším objektem ochranné zóny Sorela je 

Kino Radost, kde Havířov obdržel v roce 1955 svoji zakládací listinu a městské insignie. [13] 

 



 4 

Havířov skýtá také jeden z největších dětských parků v České republice. Dětský 

zábavní park vznikl po vzoru obdobného parku ve Švédsku. Četné prolézačky, houpačky, 

pískoviště a další atrakce splňují evropské bezpečnostní normy a mohou je využívat děti do 

věku 15 let. [13] 

Tragickou událost z 6. srpna 1944, kdy gestapo zavraždilo 36 obyvatel, připomíná 

památník životické tragédie. V objektu památníku je instalována stálá expozice Muzea 

Těšínska Okupace a odboj na Těšínsku. [13] 

Ve městě najdeme taky jednu významnou přírodní památku a tou jsou meandry řeky 

Lučiny. Hlavním předmětem ochrany je zde neregulovaný říční tok Lučiny, který se vine 

četnými říčními meandry. [13] 

2.3 Symboly m ěsta 

2.3.1 Znak, vlajka 

Znak města Havířov byl schválen v roce 1967 a od té doby se používá. Znázorňuje 

účel, pro který bylo město stavěno, a to zajistit bydlení pro pracovníky dolů a hnutí, zachycuje 

charakter „socialistického města“ a v dolní části poukazuje i na přírodní prostředí – městem 

protékající řeku Lučinu (obr. 2.1) 

 Obr. 2.1: Znak města  Obr. 2.2: Vlajka města 

 

                Zdroj [8]          Zdroj [8] 

2.3.2 Logo 

Logotyp města je součástí moderní komunikace. Na mnoha místech nahrazuje znak 

města, který se používá jen při zvláštních příležitostech. Logo města Havířov je snadno 

zapamatovatelné, jednoduché a dobře využitelné. 
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Cílem tohoto loga je, aby se vrylo do povědomí občanů města, aby si na ně lidé zvykli 

a automaticky s ním spojovali havířovskou radnici a celé město. Jsou jím označeny některé 

propagační materiály, je využíváno na propiskách, psacích blocích nebo igelitových taškách. 

Je také nedílnou součástí všech tištěných poznámek a využívá se i v elektronické poště  

(obr. 2.3).  

 Obr. 2.3: Logo města Havířov 

 

Zdroj [13] 

2.4 Prost ředí města Haví řov 

2.4.1 Vnit řní prost ředí 

Město Havířov samostatně spravuje zastupitelstvo města, rada města, primátor a další 

orgány města. Nejvyšším orgánem a představitelem samosprávného společenství občanů 

města je zastupitelstvo města, které je tvořeno 43 členy. Členové zastupitelstva města 

zasedají nejméně jedenkrát za tři měsíce a všechna jednání jsou veřejná. Rada města je 

výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Za svou činnost odpovídá 

zastupitelstvu města. Počet členů rady je 11 a schází se podle potřeby. [13] 

Magistrát města Havířov tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu  

a zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni do magistrátu. Primátorem je v současné době 

František Chobot, náměstkem pro ekonomiku a rozvoj Ing. Eduard Heczko, náměstkem pro 

hospodářský rozvoj Ing. Zdeněk Osmanczyk a náměstkem pro sociální rozvoj JUDr. 

Bronislav Bujok. Magistrát je členěn na 13 odborů a 4 samostatná oddělení. Postavení  

a působnost Magistrátu města Havířova je stanovena zejména zákonem č. 128/2000 Sb.,  

o obcích a dalšími právními předpisy, které se k jeho činnost a působnosti vztahují. Magistrát 

města Havířova vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost pro územní obvod 

statutárního města Havířova a dále přenesenou působnost v územním obvodu obcí 

Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. V oblasti samostatné působnosti plní 

úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich 
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činnosti a v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří 

do působnosti jiného orgánu města. [13] 

Rozpočet města je základním dokumentem pro finanční hospodaření města  

a výrazným způsobem ovlivňuje jeho chod. Schvalování městského rozpočtu patří mezi 

pravomoci zastupitelstva obce. 

V návrhu rozpočtu na rok 2009 rozpočtované výdaje převyšují rozpočtované příjmy  

o částku 23 220,00 tis. Kč, rozpočet je tedy mírně deficitní. Deficitní rozpočet lze schválit 

pouze v případě, že rozpočtovaný deficit bude vyrovnán. K vyrovnání budou použity 

výsledky hospodaření za rok 2008 a prostředky kumulované na účtech fondů města. [15] 

Rozpočtové příjmy činí 1 515 410,00 tis. Kč. Příjmovými položkami jsou daňové 

příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Největší položku příjmů tvoří 

daňové příjmy ve výši 1 028 498,00 tis. Kč. [15] 

Rozpočtové výdaje mírně převyšují rozpočtové příjmy – 1 538 630,00 tis. Kč. 

Nejvyšší částku tvoří výdaje organizačních jednotek Magistrátu města Havířova, tzn. výdaje 

jednotlivým odborům a oddělením magistrátu. Zbylá část výdajů představuje příspěvky  

a dotace organizacím (viz příloha č.5). [15] 

2.4.2 Vnější prost ředí 

Demografické prostředí 

Havířov se svým počtem obyvatel řadí na jedenácté místo v České republice. Počet 

obyvatel ke dni 31.12.2008 byl 82 296. Počet cizinců s platným trvalým pobytem byl 786. 

Počet obyvatel každým rokem mírně klesá. V roce 2008 se k trvalému pobytu přihlásilo 1 846 

lidí, odhlášeno bylo 2 318 lidí. [14, 15] 

Největší zastoupení má věková skupina mezi 15 – 64 lety, tvoří 70% obyvatel 

Havířova. Starší lidé nad 65 let a děti do 15 let mají zhruba stejný podíl na počtu obyvatel 

Havířova, a to zhruba 15%. V posledních letech ale dochází k poklesu počtu dětí do 10 let  

a většího růstu obyvatel postproduktivního věku. [15] 

Podíl věřících občanů ve městě je zhruba 29 %. Největší zastoupení má katolická 

církev, ke které se hlásí 20 % obyvatelstva (dle údajů ČSÚ, sčítání lidu v roce 2001). 
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Podle dosaženého stupně vzdělání představovali nejpočetnější skupinu vyučení a SOŠ 

bez maturity (39 %), obyvatel se základním vzdělání bylo 24 % a SOŠ s maturitou 

zastupovalo 22 %. Podíl vysokoškoláků byl pouhých 7,5 % (dle údajů ČSÚ, sčítání lidu 

v roce 2001). 

Přírodní prostředí 

Havířov je umístěn v optimální vzdálenosti od průmyslových center. Leží ve 

vzdálenosti přibližně 16 km od Ostravy, Frýdku-Místku, Karviné a 12 km od Českého Těšína. 

Vzdálenosti k hraničním přechodům do Polska jsou cca 12 km, na Slovensko 52 km. 

Katastrální území města má rozlohu 3 200 ha. Reliéf města je členitý, je to mírně zvlněná 

pahorkatina s nadmořskou výškou v rozpětí 240-300 m. n.m. se sníženinou podél řeky Lučiny 

a Sušanky. [13] 

Město má vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje 

kolem 8 °C a průměrné roční srážky kolem 800 mm. [13] 

Zásobování vodou je zabezpečováno systémem Beskydského skupinového vodovodu. 

Vodovodní síť je v poměrně dobrém technickém stavu, jejím majitelem jsou Severomoravské 

vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, které ho i provozují. Blízké vodní nádrže Těrlicko  

a Žermanice poskytují jen doplňkovou funkci - možnost každodenní rekreace i turistiky. Řeka 

Lučina protékající městem vytváří četné meandry, které jsou spolu s významnou skladbou 

lužní flóry i fauny chráněny. [13] 

Plynovodní síť vlastní z velké části Severomoravská plynárenská, a.s., městu Havířov 

patří asi 26 % plynovodní sítě. Technický stav plynovodní sítě je dobrý. [13] 

Město je zásobováno elektrickou energií z distribuční kabelové sítě VN. Majitelem el. 

sítě, která ji provozuje, je Severomoravská energetika, a.s. Distribuční kabelová síť je  

v dobrém technickém stavu. [13] 

Kvalita životního prostředí se vyznačuje poměrně dobrými ukazateli v kvalitě 

tekoucích vod, ale co se týče ovzduší, celá oblast Ostravska patří k místům s nejsilněji 

znečištěným ovzduším v Evropě. Největším zdrojem emisí prachu, polycyklických 

aromatických uhlovodíků a arsenu v České republice je právě hutní společnost ArcelorMittal 

Ostrava. Díky geografickým a povětrnostním podmínkám má provoz ArcelorMittal podíl na 

zhoršeném stavu ovzduší v celém okolí Ostravy. [16] 
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V Havířově samotném jsou dva velké zdroje znečištění a to Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p.o. a ekočistírna TESCO. Střední zdroje znečištění představují zejména kotelny, 

kterých je na území Havířova 40. [16] 

Okrajové části města mají dobré předpoklady pro rozvoj individuálních forem bydlení. 

Ve městě jsou vystavěny (a stále se pokračuje ve výstavbě) cyklostezky pro zkvalitnění 

cyklistické dopravy. 

Politicko-právní prostředí 

Podle článku 99 Ústavy České republiky je město Havířov základní samosprávný 

územní celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Moravskoslezský kraj. 

Město Havířov vzniklo podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona se 

jedná o město statutární. Dále podle § 18 odst. 1 občanského zákoníku má způsobilost mít 

práva a povinnosti fyzické a právnické osoby, kdy podle § 18 odst. 2 písm. c) občanského 

zákoníku je právnickou osobou jako jednotka územní samosprávy. Právní subjektivita města 

je tedy dána výše uvedenými právními normami. Město vzniklo ze zákona a nezapisuje se do 

obchodního rejstříku. [10] 

Magistrát města Havířov (MMH) vykonává samostatnou působnost a přenesenou 

působnost v základním rozsahu pro územní obvod statutárního města Havířova.  Přenesenou 

působnost vykonává v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného 

obecního úřadu v územním obvodu statutárního města Havířov a obcí Albrechtice, Horní 

Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu 

uložilo zastupitelstvo nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. [13] 

Sociálně-kulturní prost ředí 

Sociálně-kulturní prostředí města je na velmi dobré úrovni. Občané i návštěvníci zde 

najdou bohaté kulturní i sportovní vyžití. K pořádání kulturních akcí město využívá tři 

kulturní domy (jeden z nich nově rekonstruovaný) a společenský dům Reneta k pořádání 

plesů, koncertů, školních akademií a dalších uměleckých vystoupení. V centru města najdeme 

kino Centrum, kino Úsvit a v létě město provozuje i letní kino. Městská knihovna se svými 

deseti pobočkami rozmístěnými ve městě patří k dalším neustále se zkvalitňujícím službám. 

Město nabízí občanům k návštěvě také galerie a muzeum Těšínska, jehož výstavy jsou 

zaměřeny na region Těšínského Slezska.  
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Každoročně se ve městě pořádají tradiční Havířovské hornické slavnosti, které mají 

velkou úspěšnost, vánoční trhy, umístěné v centru města, nebo festival pro mladé - Inkubátor. 

Návštěvníci města mají k dispozici asi sedm ubytovacích zařízení. 

Oblast vzdělání je ve městě zabezpečena velkým počtem mateřských škol, základních 

škol, středních škol a dvěmi soukromými vysokými školami. 

Město disponuje velkými možnostmi sportovního vyžití, občané mají k dispozici 

velkou víceúčelovou halu, městskou sportovní halu Slávie, fotbalový stadion, středisko 

volného času pro děti Asterix, krytý bazén, aquapark, minigolfový areál, tenisové kurty, dvě 

veřejná sportoviště, skate park a další sportovní areály. 

Ve městě funguje příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, která 

spadá pod Moravskoslezský kraj, a další soukromá zdravotnická zařízení. Sociální zázemí pro 

starší občany město poskytuje v Domech s pečovatelskou službou (celkem 321 bytů) a letos 

zprovozněném Domově seniorů. Zdravotně postiženým slouží dům SANTE. Ve městě je 

zřízena příspěvková organizace Sociální služby města Havířova, která zabezpečuje téměř 

všechny sociální služby a poradenství. [13] 

Technologické prostředí 

Jako většina ostatních měst, které se snaží o efektivní propagaci, má i město Havířov 

své webové stránky. Stránky jsou velice dobře zpracovány, nabízejí veškeré informace  

o městě, nabízejí informace jak pro občany, turisty tak i podnikatele. Najdeme zde odkazy na 

webové stránky městského informačního střediska a kontakty na ostatní organizace ve městě. 

Nabízí pohled dvou webových kamer umístěných ve městě nebo např. videokroniku města, 

která zachycuje významné události ve městě. Za pozornost stojí nově vytvořená interaktivní 

hra Poznej Havířov.  

Občané jsou informováni o dění ve městě nejen prostřednictvím webových stránek, ale 

také měsíčníkem Radniční listy, který je občanům poskytován zdarma. Informace o dění ve 

městě najdeme také v některých regionálních denících, např. Havířovský deník nebo MF 

DNES. Další informace se mohou turisté nebo občané dozvědět osobně v městském 

informačním centru, kde jsou mimo jiné k dispozici propagační a upomínkové předměty 

města Havířova.  
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Ekonomické prostředí 

Statutární město Havířov lze považovat v rámci celé ČR za město velmi ohrožené 

nezaměstnaností. Míra nezaměstnanosti v roce 2008 byla 14,08 %. Problém nezaměstnanosti 

je v rámci Havířova velmi obtížně řešitelný. Je to dáno tím, že město nemá dostatek volných 

rozvojových ploch pro podniky poskytující zaměstnání, zejména pro pracovníky s nižší  

a střední kvalifikací. Většina podniků v Havířově se orientuje na oblast služeb, kde dochází 

k určitému nasycení, nedá se tedy při tvorbě nových pracovních míst počítat ani s touto 

oblastí. Město bude v nabídce pracovních míst pro své občany vždy velice závislé na svém 

okolí. [16] 

Havířov je charakteristický velkým počtem malých podniků ve službách. Chybí zde 

velké podniky, které by byly tahouny ekonomiky a poskytovaly zakázky skupinám menších 

podniků. V současnosti působí v Havířově pouze 32 podniků s větším počtem než 50 

zaměstnanců. Největší překážkou vzniku nových podniků je nedostatek rozvojových prostorů 

a příležitostí dobrých k pronájmu. Výhledovou územní rezervou pro průmyslovou výrobu 

jsou místa po vytěžení uhelných zásob. [16] 



 11 

3 Teoretická východiska marketingu m ěsta 

3.1 Města 

Města jsou definována jako zvláštní skupina obcí. Jsou to obce, které byly městy ke 

dni účinnosti zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Novými městy se mohou stát obce, jež mají 

nejméně 3 000 obyvatel a městem je vyhlásí předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu. 

Návrh předsedovi Poslanecké sněmovny podává dotčená obec. K návrhu se musí vyjádřit 

vláda, podmínkou není vyjádření souhlasné. [5] 

3.1.1 Statutární m ěsta 

Statutárními městy jsou města určená zákonem o obcích a v současné době to jsou 

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec 

Králové, Pardubice, Havířov, Zlín a další (celkem 24). I když změna z města na statutární 

město je taktéž spojena s výkonem samosprávy v daném městě jako při povýšení obce na 

město, přísluší návrh na určení nového statutárního města a vyřazení stávajícího jen nositelům 

zákonodárné iniciativy (poslanec, vláda, Senát, zastupitelstvo kraje). [5, 12] 

Statutární města se dělí na: 

■ města územně členěná na městské části (Brno) nebo městské obvody (Ostrava, Plzeň, 

Ústí nad Labem, Pardubice) 

■ města nečleněná (ostatní statutární města) 

Obecně lze říci, že územně členit se mají především velká statutární města a čím je město 

větší, tím více působností by mělo přenést na městské části. [5] 

Statutární město vykonává přenesenou státní správu v rozsahu obcí s pověřenými 

obecními úřady. Z hlediska právního postavení navenek není rozdíl v oblasti samosprávy 

mezi jakoukoliv obcí a statutárním městem. Samozřejmě je zde však rozdíl materiální. Města 

a zvláště pak statutární města díky své velikosti, z níž vyplývá i více rozpočtových zdrojů  

a větší majetek, mají mnohem lepší možnosti realizovat samostatně svou působnost v oblasti 

samosprávy bez cizího, a to i státního vlivu. Konkrétním případem je samostatná působnost 

v oblasti sociální péče o starší občany. Statutární město může např. domov důchodců vystavět 

a provozovat bez jakékoliv vnější dotace a jen podle svých vlastních kritérií v rámci 

zákonných norem. [5] 
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Pro statutární město platí určité pojmové odlišnosti. Působnost městského úřadu plní 

magistrát města, v němž působí tajemník magistrátu. Působnost starosty přísluší primátorovi, 

který má právo používat primátorské insignie a kterého zastupují náměstci primátora. [5] 

3.2 Marketingové prost ředí města 

Marketingové prostředí je souhrn podstatných vlivů působících na město jako celek  

i na jeho aktivity. Rozlišujeme prostředí vnitřní a vnější. 

3.2.1 Vnit řní prost ředí 

Vnitřní prostředí města můžeme z hlediska správy města definovat jako situaci 

organizace, která je pověřena zabezpečováním správy a dalších úkolů svěřených městu ze 

zákona. Je dána především městským rozpočtem, který závisí na makroprostředí města, na 

dotacích ze státního rozpočtu i na mandatorních výdajích. Zdá se tedy, že městu zbývá malý 

prostor pro vlastní rozpočtovou politiku a ovlivnění své finanční situace. Není tomu tak  

a právě marketingový přístup může celou situaci, zejména na straně příjmů, výrazně zlepšit. 

Dalším prvkem mikroprostředí jsou zaměstnanci města, tj. městského úřadu a institucí, které 

městský úřad přímo řídí. S tím souvisí i kvalita vnitřní struktury organizace a kvalita vedení 

města jako celku. [2] 

3.2.2 Vnější prost ředí 

Demografické prostředí 

Demografické prostředí zahrnuje velikost populace ve městě, jeho sociální, příjmová, 

kvalifikační, věková a vzdělanostní struktura, ekonomická aktivita, jeho mobilita a jiné 

demografické znaky. Znalost tohoto prostředí znamená zároveň pro správu města seznámení 

se s jednotlivými skupinami zákazníků, kterým jsou určeny jeho služby. Podstatné je, aby 

město rovněž pochopilo vývoj svého demografického prostředí. Jedná se o pokles či vzestup 

počtu obyvatel, jeho příčiny, tendence ve vývoji věkové i vzdělanostní struktury obyvatelstva, 

změny ekonomické aktivity obyvatel. Důležité jsou proto i názory obyvatel na jejich 

budoucnost ve městě. Víme totiž, že mnozí obyvatelé některých měst s nepříznivým 

prostředím uvažují dlouhodobě o změně bydliště, víme, že počet obyvatel některých větších 

měst dlouhodobě klesá, a to nejen vlivem poklesu porodnosti, ale i díky migraci. Důvody 

migrace by měly obce znát a reagovat na ně ve své strategii. [2] 
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Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je v případě místní správy tvořeno ekonomickým 

makroprostředím, tj. hospodářskou situací státu, dále mezzoprostředím, tj. hospodářskou 

situací regionu a mikroprostředí je pak tvořeno hospodářskou situací příslušného města. 

Především ekonomické prostředí regionu a města je do jisté míry ovlivněno dlouhodobými 

modely, tradicí podnikání a podnikatelskou kulturou. Ekonomické mezzo a mikroprostředí 

ovlivňuje město samotné přímo (prostřednictvím daňových příjmů) i nepřímo (vytvářením 

pracovních příležitostí, chováním podnikatelských subjektů). Na příznivý vývoj 

ekonomického prostředí může město naopak působit realizací vhodné marketingové strategie. 

Ekonomické prostředí obecně vytváří rámec pro podnikatelské aktivity a určuje kupní sílu, 

nákupní chování a sociální složení obyvatelstva. Chtějí-li pracovníci místní správy poznat 

blíže klientelu města, musí znát ekonomickou situaci nejen v rámci státu, ale především na 

úrovni mezzo a mikroekonomického prostředí. [2] 

Politicko-právní prostředí 

Politicko-právní prostředí v rámci místní správy spoluurčuje chování představitelů 

města. Rámec jejich pravomocí a tím zároveň i možnosti uplatnění marketingové koncepce 

při řízení města je vytvořen zákony, vyhláškami a předpisy. Město se může aktivně podílet na 

vytváření právního prostředí v rámci svých pravomocí daných zákonem č. 367/1990 Sb.  

o obcích a dalšími zákony a vytvářet tak atraktivnější prostředí především pro malé a střední 

podniky. Uplatněním některých omezujících opatření může naopak chránit své obyvatele před 

nepříznivými důsledky podnikatelských aktivit. Politické prostředí souvisí s ekonomickým 

v tom smyslu, že spoluutváří hlavní dva typy makroekonomické politiky a tím i politiky na 

mezzo a mikroúrovni. [2] 

Podpora malého a středního podnikání je především záležitostí politiky státu. Města 

mohou v rámci svých nástrojů působit jen omezeně. Politicko-právní prostředí pochopitelně 

ovlivňuje i chování ostatních subjektů působících na území města včetně jeho obyvatel  

a návštěvníků. Součástí politicko-právního prostředí jsou i etické normy a požadavky. [2] 

Sociálně-kulturní prost ředí 

Sociálně-kulturní prostředí se stejně jako demografické prostředí promítá do 

celkového obrazu města a výrazně ovlivňuje jeho vnímání veřejností. Kromě toho ovlivňuje 
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chování jeho obyvatel i podnikatelů na jeho území. Pod pojmem sociálně-kulturní prostředí 

rozumíme kulturu, vzdělání, tradice města, regionu, národa, rodinné vztahy, obecné zvyklosti, 

ale i změny hodnotových preferencí. Ty dlouhodobě určují základní modely chování 

jednotlivců i společenských skupin. Správné využití kulturních a historických tradic města 

může přispět ke zvýraznění obrazu města a odlišit ho od jiných. Dokáže i prostřednictvím 

propagace různých událostí zvýraznit jeho konkurenční výhody a přilákat do města 

návštěvníky. Tyto atraktivní události jsou spojené často s obnovením předválečných tradic, 

jako byly náboženské svátky, slavení vinobraní, dožínek, svátky různých řemesel, kulturní 

festivaly a jiné. [2] 

Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí přestavuje základní potenciál pro různé typy podnikání. Zahrnuje 

umístění města v regionu, jeho velikost, klimatické podmínky, přírodní zdroje, dopravní 

možnosti, úroveň technické infrastruktury, možnosti zapojení do mezinárodních aktivit, 

ekologické podmínky jak pro obyvatele a návštěvníky, tak pro stávající i potenciální 

podnikatele. Přírodní prostředí je mnohdy rozhodujícím faktorem při rozhodování podniků 

usadit se ve městě i pro usídlení obyvatel nebo návštěvnost turistů. Problémem je bezesporu 

sladění zájmů podniků se zájmy obyvatel a návštěvníků obce především v oblasti ekologie. 

Tyto zájmy může vhodně řídit a usměrňovat vedení města prostřednictvím územního plánu, 

ale i dalších nástrojů, které jí poskytují platné zákony. [2] 

Technologické prostředí 

Technologické prostředí je určováno obecným vývojem vědy a techniky. Pokud se 

týče jeho vlivu na místní správu, jedná se především o využití poznatků vědy a techniky pro 

řízení města (vytvoření vnitřního a vnějšího informačního systému, využití komunikační 

techniky k propagaci města apod.). V novém evropském modelu se vlivem nových 

komunikačních technologií ztrácí vzájemná závislost mezi společnostmi a určitým místem. 

Změny rozmístění různých ekonomických činností představují i změnu charakteru místních 

ekonomik. Větší města se stávají spíše centry realizace spotřeby a správy než výrobními 

centry. V menších městech či obcích působí, případně vznikají různé na sobě nezávislé firmy, 

a kromě toho jsou místy pro bydlení. [2] 
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3.3 Marketingový mix m ěsta 

„Marketingový mix města je soubor taktických nástrojů, kterých může management 

města využít k přizpůsobování svého produktu, k jeho odlišení od produktů konkurence, k jeho 

ocenění, popřípadě zhodnocení. Využívá jej také k přiblížení produktu k segmentům tvořícím 

jeho uživatele, k jeho propagaci. Slouží k rozhodování o lidech, kteří produkt realizují,  

o materiálním prostředí, kde jsou jednotlivé prvky produktu nabízeny a dodávány a které je 

mnohdy součástí produktu města. Marketingový mix města pomáhá při výběru procesů, 

jejichž pomocí se produkt dostává k jednotlivým klientům, uživatelům a příjemcům.“ 1 

Město samo o sobě představuje pro své „zákazníky“ velmi složitý produkt, který je 

tvořen souborem hmotných i nehmotných prvků. Obecní úřad sám poskytuje více či méně 

nehmotné výhody, tj. služby, které jsou součástí celkového produktu obce. Složitost produktu 

je příčinou rozšíření běžných čtyř nástrojů marketingového mixu o další tři (lidé, materiální 

prostředí a procesy). Produkt obce vzniká a je poskytován společně všemi subjekty 

působícími v obci i mimo ni. Proto je vhodné zařadit jako osmý nástroj marketingového mixu 

partnerství, tj. spolupráci všech těchto subjektů na společné tvorbě produktu. [2] 

3.3.1 Produkt 

„Produktem města nebo obce rozumíme vše, co město nabízí svým obyvatelům, 

návštěvníkům, podnikům a potenciálním investorům a co slouží k uspokojování jejich 

individuálních i kolektivních potřeb. V širším pojetí je tak možno považovat za produkt města 

samotné město, tvořené materiálním prostředím a všemi subjekty na území města  

působícími.“ 2 

 

 

 

  
1 

JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ Miroslava. Marketing měst a obcí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 184 s.     

ISBN 80-7169-750-8. str. 55. 

2 
JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ Miroslava. Marketing měst a obcí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 184 s.     

ISBN 80-7169-750-8. str. 60. 
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Produkt města se liší od ostatních produktů (zboží a služeb) následujícími vlastnostmi: 

■ Současné uspokojování kolektivní i individuální potřeby. 

■ V nabídce se objevují služby čistě pozitivní (kultura, vzdělávání, místní doprava, 

bydlení). Obec poskytuje i služby nápravné (městská policie, úklid města, údržba 

komunikací). Pozitivní služby jejich uživatelé vyhledávají, nápravné patří ke kategorii 

nevyhledávaných, o které se lidé zajímají až v případě, kdy z nějakých důvodů selžou. 

■ Některé z nabízených služeb lidé musí přijmout, např. základní vzdělávání.  

U některých mají možnost volby (kultura, kabelové vysílání televize zabezpečované 

obcí, plynofikace, bydlení). Ze spotřeby některých služeb nelze jejich uživatele 

vyloučit, a to ani v případě, kdy se nepodílí na jejich úhradě formou placení daní 

(městské osvětlení, údržba komunikací). [2] 

Produkt města můžeme členit na následující části: 

■ veřejné služby nabízené městem nebo jím poskytované v rámci statutárních povinností 

daných § 14 zákona č. 367/1990 o obcích, 

■ nabídka prostor ve vlastnictví města k užití soukromými vlastníky (pronájem) nebo 

k investování (zřizování průmyslových zón nebo obchodních středisek), 

■ akce organizované městem, jejichž cílem je nabídnout občanům a návštěvníkům města 

zábavu a poučení a podnikatelům možnost realizace a propagace jejich produktů (jsou 

zároveň součástí propagace města), 

■ město jako takové, tvořené přírodním, historickým, ekonomickým i sociálním 

prostředím, a jeho vztahy jak k minulosti, tak budoucnosti. V tomto smyslu se součástí 

produktu stávají všichni činitelé ve městě působící. Úřad města v partnerství 

s ostatními činiteli dbá o řádné využití tohoto produktu, jeho image, propagaci a o jeho 

trvale udržitelný rozvoj. [2] 

Podstatnou část produktu obce nebo města tvoří veřejné služby. Tvoří tu část 

produktu, kterou město může ovlivňovat přímo buď tím, že službu samo vykonává, nebo se 

na poskytování služby podílí zřízením nebo výběrem organizace pověřené realizací služby  

a jejím financováním. Můžeme je rozčlenit na tři základní složky – prvky, formy, úroveň. 

[2] 
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Prvky produktu  jsou hmotné i nehmotné složky celkové nabídky. Při definování 

produktu je zpravidla složitější určení jeho nehmotných prvků. Určení hmotných prvků je na 

první pohled jednoduché. Typem služby s převažujícími hmotnými prvky je údržba 

komunikací, kde můžeme hmotný efekt služby okamžitě posoudit i změřit kvalitní výkon 

služby (např. včasné odklizení sněhu) a až do určité míry nás nezajímají nehmotné prvky 

(chování zaměstnanců  realizujících službu). Tyto hmotné a nehmotné prvky můžeme nalézt 

nejen u všech typů produktů (služeb) nabízených městem, ale i tehdy, uvažujeme-li v pojmu 

produktu o městě samotném. Nehmotné prvky tvoří atmosféra města, chování a postoje, 

iniciativa lidí v něm žijících, postavení obyvatel, podnikatelů i zaměstnanců různých 

organizací. [2] 

Jednotlivé formy produktu nabízí město spotřebitelům prostřednictvím vlastní 

organizace (městského úřadu) a vlastních zaměstnanců, prostřednictvím rozpočtových  

a příspěvkových organizací zakládaných městem, prostřednictvím uzavírání smluv se 

soukromými organizacemi, které služby vykonávají, nebo prostřednictvím smlouvy s jinou 

obcí či městem, které službu vykonává, popř. města společně založí organizaci, kterou 

výkonem služby pověří. [2] 

Při rozhodování o formě poskytování produktu je třeba znát požadavky klientů, 

příjemců, zákazníků a provést analýzu efektivnosti různých forem poskytování produktu.  

Úroveň produktu souvisí bezprostředně s jeho image a jeho kvalitou a kvantitou. 

Image produktu lze popsat třemi způsoby: 

■ image městského úřadu, 

■ image jednotlivých služeb poskytovaných nebo zajišťovaných městských úřadem, 

■ image města jako celku na trhu jednotlivých hlavních spotřebitelů tohoto produktu, 

respektive jeho součástí. [2] 

Značný význam pro vytváření image města má efektivní řízení lidských zdrojů (jak 

zaměstnanci, tak vytváření vztahů s ostatními subjekty, partnerství). Převážnou část produktu 

obce tvoří totiž služby, při jejichž poskytování hrají lidé podstatnou úlohu. Na image města 

působí jeho vnější i vnitřní prostředí, dané složitým souborem faktorů. Vychází jak z historie 

obce a regionu, tak z její současnosti. Image města je důležitou součástí nejen produktu, ale 

především ji lze využít při propagaci obce. [2] 
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„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídku druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ 3 

V současné době je předmětem zájmu českých obcí a měst kvalita služeb. Veškeré 

veřejné služby, které jsou poskytovány městských úřadem, tvoří součást vnitřní kultury obce. 

Služby poskytované organizacemi působícími na území obce tvoří součást její vnější kultury. 

Proto je vhodné zabývat se podrobněji hodnocením kvality těchto služeb. Podstatně se totiž 

podílejí na vytváření a vnímání podnikatelské kultury obce a tím i její image. Kvalita je 

zároveň zásadní vlastností produktu poskytovaného obcí jejím zákazníkům. [2] 

Poskytování veřejných služeb je možné řešit dvěma odlišnými přístupy a to tzv. 

nabízitelským přístupem, či naopak přístupem orientovaným na občana. Nabízitelský 

přístup je systémem, v němž má určující úlohu instituce veřejné správy jako poskytovatel 

veřejných služeb. Tento přístup bere v nedostatečné míře na zřetel empiricky zjišťovanou  

a vyhodnocovanou poptávku občanů po jednotlivých veřejných službách. V nabízitelském 

přístupu působí veřejná správa jako relativně autonomní systém bez ohledu na prověření 

skutečného účelu svých činností ve vztahu k reálným potřebám občana. Nad občanem 

dominuje instituce, která bez ohledu na preference občanů v podstatě autonomně rozhoduje  

o věcech veřejných. [7] 

Druhým přístupem je systém založený na zákaznickém přístupu k poskytování 

veřejných služeb. Takovýto přístup je orientován na potřeby občana. V něm mají určující 

roli občané jako subjekty, které poptávají veřejné služby v určité kvalitě a kvantitě. 

K transformaci nabízitelského přístupu veřejných služeb na systém zákaznický je potřebné 

vypracovat transformační strategii.  Předpokladem fungování je existence pracovníka úřadu 

pověřeného zjišťováním požadavků (poptávky) občanů po veřejných službách v daném městě. 

Nástrojem k tomuto zjištění mohou být dotazovací metody a techniky. Na základě informací 

z dotazníku pak daný pracovník provede operacionalizaci zjištěných požadavků veřejnosti na 

kvalitativní a kvantitativní parametry veřejných služeb. [7] 

  
3 JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 180 s. ISBN 

80-7169-995-0. 
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3.3.2 Cena 

Přestože mnohé služby poskytované městem jsou bezplatné, ze zákona, nejedná se  

o bezplatnost v pravém slova smyslu. Vždy jsou totiž placeny ze zdrojů pocházejících z daní 

občanů nebo podniků, popřípadě ze systému povinného pojištění. Dále poskytuje město určité 

produkty, jejichž cena je sice určena, ale podléhá úplné nebo částečné regulaci. Pak zde 

existuje soubor produktů, jejichž ceny může obec určovat sama. Cenový prvek 

marketingového mixu není zpravidla v pravomoci poskytovatele produktu. Při stanovení 

marketingové politiky obce je proto nutno klást důraz na jiné prvky marketingového mixu. [2] 

3.3.3 Distribuce 

Podstata tohoto prvku marketingového mixu spočívá především v rozhodování o tom, 

jakým způsobem se produkt dostane ke konečnému spotřebiteli, tj. volbě distribučního 

kanálu. Město může produkt (službu) poskytovat samo. V takovém případě se jedná o přímý 

distribuční kanál. Pokud svěří poskytování služby jiné organizaci, soukromé či neziskové, 

hovoříme o nepřímém distribučním kanálu. V případě, kdy město vykonává přenesenou 

působnost státní správy, je jeho úřad v podstatě určitým typem distribučního kanálu, jehož 

prostřednictvím vykonává stát svou moc, popřípadě slouží občanům daného území. Město 

také potřebuje distribuční kanály k tomu, aby svůj celkový produkt zpřístupnila případným 

zájemcům. K tomu slouží i další prvek marketingového mixu, propagace a jednotlivé 

komunikační nástroje. Kritéria pro volbu efektivního distribučního kanálu jsou: výše nákladů, 

pohodlí pro spotřebitele, spolehlivost, dostupnost a kvalita. [2] 

3.3.4 Materiální prost ředí 

Materiální prostředí města tvoří „přírodní prostředí a její celkové územní uspořádání 

včetně architektury. Patří sem i prostředí obecního úřadu.“ 4 Produkty, které město poskytuje, 

jsou většinou služby nehmotného charakteru, které je nutno zákazníkům nějakým způsobem 

přiblížit a učinit srozumitelnějšími. K tomu především může sloužit materiální prostředí, ve 

kterém jsou tyto služby poskytovány. Materiální prostředí má dvě podoby – periferní  

a základní prostředí. Ty se podílejí společně na vytváření image služby. Než se zákazník 

rozhodne využít nabízenou službu, posuzuje ji podle viditelných znaků, tedy podle 

konkrétního hmotného prostředí, které jej obklopuje. [2] 
 

4 
JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ Miroslava. Marketing měst a obcí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 184 s.        

ISBN 80-7169-750-8. str. 86. 
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Základní prostředí je součástí poskytované služby do té míry, že není od ní 

odmyslitelné. Jedná se o prostor, ve kterém je služba poskytována, a jeho vybavení. Periferní 

prostředí dotváří dojem, který si zákazník utvoří vstupem do základního prostředí. Mohou to 

být formuláře, mapy města nebo jízdenka MHD typická pro určité město. [2] 

Materiální prostředí využívá město k odlišení svých produktů na trhu a k vybudování 

konkurenční výhody obohacením nabídky základního produktu. Nejjednodušší propagace 

města většinou spočívá ve zdůraznění přírodního nebo historického materiálního prostředí 

(kulturního dědictví). [2] 

3.3.5 Komunika ční mix 

„Komunikační mix představuje různé typy komunikace se subjekty, kterým obec 

představuje svůj produkt. Touto komunikací se obec snaží ovlivnit znalosti, postoje a chování 

zákazníků ve vztahu k produktům, které nabízí. Často se v tomto smyslu používá též slovo 

propagace.“ 5 

Z hlediska marketingu města se z prvků komunikačního mixu dostává do popředí 

uplatnění všech forem public relations (vztahů s veřejností), neboť právě tento nástroj 

představuje široké možnosti působení obecních úřadů na obyvatele, podnikatele, zaměstnance 

a návštěvníky. Je to proces vytváření vztahů a vzájemné komunikace mezi městem  

a veřejností. Stává se i nástrojem získávání zpětné vazby na konkrétní každodenní práci 

městských orgánů i na jejich programovou a strategickou činnost. Představuje důležitou 

součást marketingové strategie města, která si klade tyto cíle: 

■ budování image města, 

■ posilovat identifikaci obyvatel s městem, 

■ poskytovat přístup k informacím o obci a jejích správních a samosprávných 

institucích, 

■ vytvářet podmínky pro uplatnění nápadů a připomínek občanů, 

■ usilovat o optimální komunikace s veřejností, o maximální informovanost občanů. [2] 

  
5 

JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ Miroslava. Marketing měst a obcí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 184 s.     

ISBN 80-7169-750-8. str. 93. 
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Výhodou je to, že při poměrně nízkých nákladech dokáže oslovit širokou veřejnost. 

Působení public relations není zaměřeno pouze na komunikaci navenek, ale jeho součástí 

musí být i dobrá komunikace uvnitř městských a obecních úřadů a samosprávných 

zastupitelstev. [2] 

Dalším velmi významným nástrojem komunikace města je provádění jeho vlastní 

propagační činnosti – reklamy. Uplatnění tohoto nástroje je zaměřeno především na externí 

zákazníky obce, přes investory či návštěvníky až k potenciálním novým obyvatelům, kteří 

mohou zlepšit věkovou i kvalifikační strukturu obce. Kvalitně zpracované propagační 

materiály by měly být nezbytnou součástí vybavení každého reprezentanta města. Měly by 

být umístěny v informačních centrech, poskytovány při všech jednáních s partnery města, při 

významných veřejných akcích apod. Příkladem specifického propagačního materiálu může 

být i vkusně a zajímavě zpracovaný profil města, který kromě obrazového materiálu přináší  

i základní informace o městě, jeho infrastruktuře a nabídce míst k podnikání. Mezi nové 

propagační prostředky se v poslední době zařadil internet. Je nejostřeji sledovaným 

informačním médiem současnosti. Mezi další nové nástroje propagace měst lze zařadit rovněž 

využití teletextu. [2] 

3.3.6 Lidé 

Dalším významných nástrojem marketingového mixu měst jsou lidé. Zde hraje roli 

úloha zaměstnanců místní správy při realizaci produktu a úloha zákazníků, obyvatel, 

návštěvníků města a podnikatelů. 

Úloha zaměstnanců při realizaci produktů poskytovaných obcí se liší podle toho, jaké 

místo zaujímají zaměstnanci při plánování, vytváření a realizaci produktu. Zde můžeme 

aplikovat tzv. Juddovu matici (obr. 3.1), vytvořenou s cílem charakterizovat pracovníky 

poskytující služby. [2] 
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Obr. 3.1: Juddova matice – kategorizace pracovníků poskytujících služby 

 

Zdroj: [2], upraveno autorem 

Kontaktní personál má časté styky se zákazníky, má být dobře trénovaný, připravený 

a motivovaný k řešení problémů. Patří sem pracovníky odborů soc. péče, bytového odboru, 

stavebního odboru, matriky apod. [2] 

Modifikáto ři nejsou přímo účastni marketingových aktivit, ale jednají občas se 

zákazníky. Jedná se např. o vrátné, informátory, sekretářky vedoucích pracovníků. [2] 

Ovlivňovatelé nejednají obvykle přímo s klienty, pokud ano, pak při důležitých 

oficiálních jednáních. Jedná se především o radní, zastupitelstvo, starostu a jeho zástupce, 

tajemníka úřadu i členy poradních orgánů. [2] 

Izolovaný personál vykonává podpůrné funkce, jedná s pracovníky personálních 

útvarů, finančních útvarů, správy budov, správy informačních sítí atd. [2] 

Vztahy mezi přední linií a lidmi v pozadí mají kritický vliv na kvalitu mnoha služeb 

zajišťovaných městem. 

Úloha zákazníka je jeho účast v procesu komunikace. Zákazník (a to jak podnikatel, 

tak návštěvník i obyvatel města) může takzvanou ústní reklamou, dobrozdáním přispět 

k tomu, zda ostatní subjekty na příslušném trhu učiní kladnou či zápornou představu o obci. 

3.3.7 Procesy 

Produkt (služby), které město poskytuje svým zákazníkům, je dodáván určitým 

způsobem, procesem. Tento proces zpravidla nedokáže oddělit poskytovatele od zákazníka. 

Zákazníci by měli mít uspokojení  nejen z produktu, ale i ze způsobu, jakým je služba dodána. 

Zlepšení procesu poskytování produktu může městský úřad napomoci i velmi prostým 

styk se zákazníky účast na tvorbě marketingového mixu 
 

     vysoká          nízká 
 
vysoký 
 

nízký 

kontaktní personál     modifikátoři 

    ovlivňovatelé izolovaný personál 
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zjednodušením vztahů se zákazníkem spočívajícím v zjednodušení formulářů, 

srozumitelnosti, instruktážních telefonistů, spojujících klienty s příslušnými útvary úřadu, 

včasném a vyčerpávajícím zodpovídání písemných žádostí a dotazů, vytvořením systému 

stížností, zpřístupněním některých frekventovaných služeb ve větších městech 

prostřednictvím jejich poskytování na více místech, vytvářením a zlepšováním image úřadu. 

[2] 

3.3.8 Partnerství 

„Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem má primárně zabezpečovat 

zajištění veřejných služeb a pořizování a hospodaření s veřejným majetkem v situacích, kdy 

veřejný sektor nedisponuje personálními a materiálními kapacitami a zkušenostmi.“ 6 

Součástí partnerství je zachování a rozvíjení dobrých vztahů se sousedními obcemi, se 

kterými se mohou spojit při vytváření společné strategie, zejména pro rozvoj infrastruktury, 

turistiky a podobně. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
6  BŘEŇ, Jan a autorský kolektiv. Obce 2008 – 2009. Praha: ASPI, 2008. 1092 s. ISBN 978-80-7357-331-7.    

str. 339 



 24 

4 Metodika sb ěru dat 

4.1 Přípravná fáze 

Typy údajů 

Informace, které byly potřebné k vypracování mé práce, jsem získala jak z primárních 

tak sekundárních zdrojů. Sekundární údaje jsem čerpala především z webových stránek 

města, jejichž vypovídací hodnota je poměrně vysoká, jsou neustále aktualizovány. Dále jsem 

vycházela ze Strategického plánu rozvoje města II, který byl projednán a schválen 

zastupitelstvem města dne 23.6.2008. 

 Abych mohla splnit cíl své práce – analyzovat marketingové aktivity města – bylo 

důležité zjistit, jaké je mínění obyvatel města o dané problematice. Proto byl v rámci 

primárního výzkumu proveden marketingový výzkum formou osobního dotazování občanů 

města. 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zanalyzovat marketingové aktivity města Havířov. Zkoumala 

jsem, jak jsou občané spokojeni se životem ve městě, jak hodnotí služby poskytované městem 

a zda je nabídka služeb ve městě komplexní, zda jsou dostatečně informováni o dění ve městě 

a které komunikační zdroje využívají.  

Obsah výzkumu 

Za základní cílové okruhy otázek jsem určila:  

■ Jaká je celková spokojenost obyvatel se životem ve městě? 

■ Jak obyvatelé hodnotí nabídku služeb a prvků ovlivňujících jejich spokojenost a jaké 

služby postrádají? 

■ Existuje dle názoru obyvatel ve městě dostatečná nabídka pracovních míst? 

■ Jak jsou obyvatelé spokojeni s materiálním prostředím ve městě? 

■ Jsou obyvatelé dostatečně informováni o dění ve městě, které informace postrádají  

a které komunikační zdroje nejvíce využívají? 

■ Co obyvatelé považují za největší problémy a nedostatky ve městě? 
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Hypotézy 

■ Více než 60 % občanů považuje nabídku pracovních míst ve městě za zcela 

nedostatečnou. 

■ Více než 50 % respondentů získává informace o dění ve městě z měsíčníku města 

Radniční listy. 

■ Méně než 30 % obyvatel není dostatečně informováno o dění ve městě. 

■ Alespoň 70 % dotazovaných je velmi nespokojeno s prostředím a budovou vlakového 

nádraží ve městě. 

Časový harmonogram 

Jednotlivé činnosti spojené s přípravou a realizací výzkumu jsou časově rozvrženy 

v následující tabulce. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram 

   Činnost / dny realizace  1.2.-     
5.2. 

6.2. - 
12.2. 

13.2. - 
16.2. 

17.2. - 
18.2. 

19.2. - 
9.3. 

10.3. - 
14.3. 

15.3. - 
31.3. 

1.4. - 
15.4. 

Stanovení cílů �       .       

Plán výzkumu   �             

Tvorba dotazníku   � �           

Pilotáž       �         

Sběr údajů         �       

Zpracování údajů           �     

Analýza údajů             �   

Závěry a doporučení               � 

Zdroj: vlastní 

Rozpočet výzkumu 

Tab. 4.2: Rozpočet výzkumu 

Položka Náklady 

Náklady na tisk dotazníků 800 Kč 

Náklady obětovaných příležitostí 7 000 Kč 

Celkem 7 800 Kč 

Zdroj: vlastní 
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Způsob tvorby a velikost výběrového souboru 

Základní soubor tvoří všichni občané města Havířov starší patnácti let. Velikost 

výběrového souboru byla určena na 220 obyvatel. 

Dotazník 

Dotazník se skládá ze 17 otázek, které jsem rozčlenila do několika oblastí podle 

marketingového mixu – produkt (služby), materiální prostředí, komunikační mix, lidé  

a procesy. Dotazník obsahuje tři identifikační otázky, které budou použity jako kritéria pro 

další vyhodnocování dat. Jedná se o pohlaví, věk a nejvyšší dosažené vzdělání. 

Použila jsem řadu polo-uzavřených otázek, kde je pro respondenty uvedena škála 

možností, ale také volný prostor pro uvedení jiných možností, které v nabídce scházejí. Čtyři 

otázky dávají občanům možnost hodnotit na škále 1 – 5. Pro vyjádření vlastních názorů 

respondentů jsem použila dvě otevřené otázky, a to jaké služby občané ve městě postrádají  

a co považují za největší nedostatky a problémy v Havířově. Dotazník doplňují také 

jednodušší uzavřené otázky (viz příloha č. 1). 

Metoda výzkumu 

Pro provedení výzkumu jsem zvolila metodu osobního a elektronického dotazování. U 

osobního dotazování jsem použila nepravděpodobnostní techniku vhodného úsudku, kdy jsem 

oslovovala lidi na ulici, v prostředí městského úřadu, na zastávkách MHD a v centru města. 

Dále jsem použila techniku vhodné příležitosti, dotazovala jsem se známých a příbuzných 

osob, ochotných spolupracovat. 

Dotazník jsem se rozhodla umístit i na neoficiální webové stránky města Havířov  

a dotazování tak realizovat i elektronicky. 

Pilotáž 

Pilotáž se uskutečnila na 5 respondentech, a to rodinných příslušnících. Na základě 

jejich připomínek jsem některé otázky upravila, např. bylo možno zvolit více odpovědí,  

u otázky č. 5 jsem přidala možnost „nezajímám se o danou oblast“ a otázku č. 13 jsem 

upravila možností nehodnotit, pokud respondenti nemají zkušenost. 
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4.2 Realizační fáze 

Kvantitativní výzkum jsem provedla na základě reprezentativního dotazníkového 

šetření. Dotazování probíhalo v termínu 19.2. – 9.3.2009 ve městě Havířově a na 

neoficiálních webových stránkách města. 

Z celkového počtu 220 dotazníků jich bylo vyhodnoceno 180, a to především díky 

nízké návratnosti z webových stránek. Celková návratnost byla zhruba 82%. Vyřazeno díky 

neúplnosti bylo z celkových 185 vrácených dotazníků celkem 5. 

Problémy vzniklé při realizaci výzkumu 

Problémem byla především neočekávaně nízká návratnost elektronicky vyplněných 

dotazníků vzhledem k navštěvovanosti webových stránek. Elektronicky odpovědělo pouze 11 

občanů, tedy asi 5 % z výběrového souboru. 

Dalším problémem se ukázalo oslovení věkové skupiny nad 60 let. Většina občanů 

této skupiny nebyla ochotna dotazník vyplnit, popř. nerozuměla dotazníku nebo jimi vyplněné 

dotazníky nebyly úplné. Z této věkové skupiny odpovědělo úplně jen 12 respondentů. 

Ochota občanů vyplnit dotazník na ulicích ve městě, v prostředí městského úřadu nebo 

na zastávkách MHD byla zhruba 40%. Kvůli těmto problémům se konečný výběrový vzorek 

snížil na 180 respondentů. 

Způsob vyhodnocení a analýzy dat 

Data byla zpracována na počítači v programu MS Excel a MS Word. Dále byla 

statisticky vyhodnocena pomocí datové matice. Proběhlo třídění prvního a druhého stupně. 

Kritéria pro hodnocení druhého stupně byla pohlaví, věk a nejvyšší dosažené vzdělání. 

Výsledky výzkumu jsou graficky upraveny a doplněny slovním komentářem.  
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Struktura výb ěrového souboru 

Z celkového počtu 180 respondentů dotazník vyplnilo 39 % mužů a 61 % žen.  

Obr. 4.1: Struktura respondentů podle pohlaví 

61%

39%

Muži

Ženy

 

Zdroj: vlastní 

Dále byli respondenti rozděleni do čtyř skupin podle věku. Věková skupina 15 – 26 let 

byla ve výběrovém souboru zastoupena 43 % (78 dotazovaných). Další skupina ve věku  

27 – 40 let tvořila 23 % (42 respondentů). Třetí věkovou skupinu, 41 – 59 reprezentovalo  

27 % (48 občanů). Poslední skupinu ve věku 60 a více let tvořilo pouze 7 % (zúčastnilo se 

pouze 12 respondentů). 

Obr. 4.2: Struktura respondentů podle věku 
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Zdroj: vlastní 

Dalším kritériem pro třídění bylo nejvyšší dosažené vzdělání. Respondenti byli 

rozděleni do šesti vzdělanostních skupin – základní vzdělání (8 % dotazovaných), vyučen  

(15 %), vyučen s maturitou (7 %), středoškolské s maturitou (51 %), vyšší odborné (5 %)  

a vysokoškolské (14 %). 

Obr. 4.3: Struktura respondentů podle vzdělání 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní
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5 Analýza marketingových aktivit 

Vyhodnocení dotazníkového šetření jsem rozdělila do několika okruhů: spokojenost 

se životem ve městě, služby nabízené městem, materiální prostředí města, komunikace města  

s občany, lidé a procesy. Dále jsem vyhodnotila předem stanovené hypotézy a ověřila jejich 

platnost. 

První otázka byla vyřazovací, ve výzkumu jsem pracovala pouze s obyvateli města 

Havířov. Na otázku, zda jsou obyvatelé města Havířova, odpovědělo 180 respondentů 

kladně. Ti dále hodnotili a zodpovídali následující otázky. 

5.1 Spokojenost s životem ve m ěstě 

Respondenti spokojenost vyjadřovali na škále 1 – 5 (kdy 1 = velmi spokojen,  

5 = velmi nespokojen). Celkovou spokojenost se životem ve městě hodnotilo  46 % 

dotazovaných známkou 3, jsou ani spokojeni, ani nespokojeni (viz obr. 5.1). Větší 

nespokojenost byla zaznamenána u žen, polovina žen hodnotila známkou 3 – ani spokojeny, 

ani nespokojeny, zatímco muži z 44 % volili známku 2, spokojeni. Podle věkových skupin 

jsou nejméně spokojeni lidé ve věku 27 – 40 let, kdy 50 % zvolilo ani spokojen, ani 

nespokojen a 19 % bylo nespokojeno. Nejvíce spokojeni jsou obyvatelé starší 61 let, možnost 

spokojeni volilo 58 % respondentů z této věkové skupiny a žádný z nich neuvedl možnost 

nespokojen nebo velmi nespokojen. Tito občané jsou zřejmě zvyklí na život ve městě, někteří 

z nich byli u zrodu a město jim tzv. „přirostlo k srdci“ (příloha č. 2, obr. 1). 

Obr. 5.1: Spokojenost s životem ve městě 
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Zdroj: vlastní 
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O něco lépe je na tom spokojenost s vývojem za poslední roky. Téměř polovina 

respondentů (48 %) je s vývojem spokojena, žádný z respondentů není velmi nespokojen (viz 

obr. 5.1). Město se v posledních letech modernizovalo, stavěly se nové stavby, rekonstruovalo 

a vývoj dále pokračuje a tím značnou mírou přispívá k větší spokojenosti svých obyvatel.  

5.2 Služby nabízené m ěstem 

Nabídka pracovních míst ve městě 

V této otázce respondenti hodnotili dostatečnost nabízených pracovních míst ve 

městě možnostmi: zcela ano, spíše ano, spíše ne a zcela ne. Žádný z respondentů neoznačil 

možnost zcela ano, spíše ano hodnotilo jen 8 % dotazovaných. Převážná většina občanů  

(65 %) považuje nabídku pracovních míst za spíše nedostatečnou a 27 % obyvatel za zcela 

nedostatečnou (obr. 5.2). 

Obr. 5.2.: Dostatečnost nabídky pracovních míst 
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Zdroj: vlastní 

Město Havířov lze považovat za město velmi ohrožené nezaměstnaností v rámci celé 

České republiky. Míra nezaměstnanosti je zde 14,08 % (r. 2008). Město nemá dostatek 

volných rozvojových ploch pro podniky poskytující zaměstnání, zejména pro pracovníky 

s nižší a střední kvalifikací. Většina podniků v Havířově je orientována na oblast služeb. 

Z výzkumu vyplynulo, že až 90 % vyučených s maturitou považuje nabídku pracovních míst 

za spíše nedostatečnou. (obr. 5.3) 
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Obr. 5.3: Dostatečnost nabízených pracovních míst ve městě podle vzdělání 
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Zdroj: vlastní 

Z celkového počtu 180 respondentů bylo 83 % zaměstnaných a 17 % nezaměstnaných 

občanů. Ti jsou ochotni řešit svou situaci ze 73 % dojížděním do Ostravy, polovina 

upřednostňuje uplatnění své současné kvalifikace a 40 % nezaměstnaných občanů je ochotno 

dojíždět v rámci okresu. Jen 13 % situaci chce řešit přestěhováním. (obr. 5.4) 

Obr. 5.4: Nejschůdnější řešení nedostatku pracovních míst podle nezaměstnaných 
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Zdroj: vlastní 

Hodnocení prvků a služeb ovlivňujících spokojenost občanů ve městě 

V následující otázce jsem dala respondentům možnost hodnotit na stupnici 1 – 5 jako 

ve škole nabídku základních služeb a prvků, které by mohly ovlivňovat jejich spokojenost 

s životem ve městě. Účelem bylo zjistit, zda některá oblast je výrazně nevyhovující a které 

služby nebo prvky je třeba vylepšit.  
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V příloze č. 2 (tab. 1) je uvedeno procentuální hodnocení jednotlivých prvků  

a průměrná známka každého z nich. V následující tabulce uvádím výčet nejhůře hodnocených 

služeb a prvků: 

Tab. 5.1: Nejhůře hodnocené prvky a služby města 

Problémové oblasti Průměrné 
hodnocení  

Nabídka vysokoškolského vzdělání 3,6 

Bytová situace 3,6 

Podmínky pro podnikání ve městě 3,4 

Bezpečnost ve městě 3,0 

Údržba chodníků a silnic 3,0 

Specializované prodejny 3,0 

Úroveň zdravotnických zařízení 2,9 

Kulturní a společenské vyžití 2,8 

Zdroj: vlastní 

Mezi nejlépe hodnocené služby a prvky ve městě se podle občanů zařadily obchodní 

sítě ve městě (prům. známka 2,1), otevírací doby prodejen (prům. známka 2,1). Dále mají 

úspěch akce pořádané městem (prům. známka 2,2), kdy občané hodnotily každoroční 

Havířovské hornické slavnosti, festival Inkubátor, vánoční a velikonoční trhy ve městě  

a ostatní akce. Ty mají tradičně velký úspěch a město by se mělo na tyto akce zaměřit a dále 

je rozšiřovat. Další pozitivní hodnocení zaznamenalo autobusové nebo vlakové spojení do 

okolních měst, průměrná známka byla 2,2. Ve městě je podle názoru občanů také dostatek ZŠ, 

SŠ a učilišť, 40 % občanů hodnotilo známkou 2.  

Následující graf (obr. 5.5) znázorňuje nejhůře hodnocené služby a prvky podle 

věkových skupin. Občané ve věku 15 – 26 let jsou nejvíce nespokojeni s bytovou situací ve 

městě, většina mladých lidí nemá možnost najít si bydlení ve městě, je zde velký nedostatek 

bytů a pro mladé tak téměř neexistuje možnost získat státní byt. Nedostatek nabídek k bydlení 

je jednou z příčin odchodu mladých lidí z města. Tato věková skupina oproti ostatním také 

vnímá větší nedostatek kulturního a společenského vyžití ve městě, průměrná známka byla 

3,1. Mladí lidé často cestují za zábavou do okolních měst (nejčastěji Ostrava), ve městě 

scházejí kvalitní večerní podniky, které by mladým poskytovaly dostatečné společenské 

vyžití. Průměrnou známkou 3,6 hodnotili také podmínky pro podnikání ve městě a nabídku 

vysokoškolského vzdělání.  



 33 

Nejméně kritičtí k uvedeným službám a prvků byli občané starší 61 let, kteří sice 

hodnotili nabídku vysokoškolského vzdělání průměrnou známkou 3,8, ale známka nemá příliš 

velkou vypovídací hodnotu, odpovědělo pouze 7 občanů této skupiny.  Pokud to vezmeme 

v úvahu, nejhůře hodnocenou službou občanů starších 61 let je bezpečnost ve městě (prům. 

známka 3,1). 

Obr. 5.5: Nejhůře hodnocené prvky a služby podle věkových skupin 
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Zdroj: vlastní 

Další otázka byla otevřená, respondenti se mohli vyjádřit, zda postrádají nějaké služby 

ve městě. Velké zastoupení mělo nedostatečné kulturní vyžití, občané se zmínili, že jim ve 

městě chybí kvalitnější večerní podniky s možností individuální zábavy a nekuřácké 

restaurace. Další nedostatečnou službou nabízenou městem je sportovní vyžití. Respondenti 

uvedli, že mají málo prostoru pro sport, chybí jim kvalitní fitcentrum, squash centrum, herna 

pro stolní tenis nebo prostory pro in-line bruslení. Větším problémem ve městě je podle 

občanů také krytý bazén. Respondentům chybí kvalitnější zimní bazén, aquapark, welness 

centrum. Dále dotazovaní uváděli, že jim ve městě scházejí specializované prodejny 

(železářství, opravny bot, prádelna). Mladší občané se zmínili, že by ve městě uvítali prodejnu 

rychlého občerstvení, jako je např. McDonald´s nebo KFC. Ženy uváděly, že postrádají 

prostory pro rodiče s dětmi, restaurace přizpůsobené dětem. 

5.3 Materiální prost ředí města 

Tuto oblast jsem zaměřila na hodnocení spokojenosti respondentů. Ti se mohli 

vyjádřit na škále 1 – 5 (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen). Průměrné hodnocení 

jednotlivých faktorů ukazuje obr. 5.6.  
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Dotazovaní jsou nejméně spokojeni s budovou a prostředím vlakového nádraží 

(foto viz příloha č. 3, obr. 6) ve městě, téměř polovina respondentů (42 %) je nespokojena a 

37 % občanů je s budovou a prostředím velmi nespokojeno. Budova vlakového nádraží je 

velmi zastaralá a prostředí kolem ní (komunikace) nevyhovující.  

Další oblastí se kterou jsou občané převážně nespokojeni je kvalita ovzduší, tuto 

oblast hodnotilo 38 % respondentů jako ani spokojeno, ani nespokojeno a 36 % jako 

nespokojeno. Celá oblast Ostravska patří k místům s nejsilněji znečištěným ovzduším 

v Evropě a je to otázka dlouhodobějšího řešení do budoucna. 

S čím jsou obyvatelé průměrně nespokojeni (prům. známka 3,2) je stav silnic, silnice 

jsou podle občanů málo udržované, v některých částech města velmi nevyhovující. Zmíněna 

byla také údržba silnic v zimě, nedostatečné odklízení sněhu na komunikacích města. 

Naopak nejlépe občané hodnotili budovu a prostředí městského úřadu, který je 

zrekonstruován (foto viz příloha č. 3, obr.1). V příloze č. 2, obr. 2 uvádím detailnější 

výsledky hodnocení jednotlivých faktorů. 

Obr. 5.6: Spokojenost občanů s materiálním prostředím ve městě 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Prostředí a budova MKÚ

Celkové životní prostředí

Nově vybudované cyklostezky

Čistota a upravenost města

Architektura města

Historické a kult. památky

Vytíženost dopravy

Stav silnic

Kvalita ovzduší

Prostředí a budova vlak. nádraží

 

Zdroj: vlastní 

 Výraznější rozdíly v hodnocení této otázky mezi muži a ženami nebyly zaznamenány. 

Podle věkových skupin považují občané ve věku 15 – 60 za nejhorší z uvedených faktorů ve 

městě prostředí a budovu vlakového nádraží, občanům starším 61 let nejvíce vadí kvalita 

ovzduší ve městě. 
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Ženy

94%

6% ano

ne

Další otázka byla, zda by občané uvítali vybudování cyklostezek nebo prostor pro 

in-line bruslení v blízkosti řeky Lučiny. Důvodem bylo, že ve městě schází prostory pro in-

line bruslení a cyklostezky jsou zatím jen v centru města. Prostředí u řeky Lučiny by bylo 

ideálním místem pro tyto aktivity, což vyplynulo také z výzkumu, kdy 86 % všech 

respondentů by tuto možnost uvítalo, pouze 14 % uvedlo, že by neměli zájem o zmíněné 

aktivity v okolí řeky. Mezi muži se objevil větší nezájem, odpověď ne zvolilo 26 % z nich. 

(viz obr. 5.7)  

Obr. 5.7: Zájem mužů a žen o cyklostezky a prostor pro in-line bruslení   

Muži

74%

26%

 

 

Zdroj: vlastní 

5.4 Komunikace m ěsta s ob čany 

V této části jsem zjišťovala, zda jsou občané dostatečně informování o dění ve městě, 

jaké informace postrádají a jakou cestou informace získávají. Dále jsem zmínila nové logo 

města a zjišťovala, nakolik je známé. 

Respondenti v otázce zda si myslí, že jsou dostatečně informování o tom, co se ve 

městě děje, odpovídali většinou kladně, 58 % uvedlo, že informace jsou postačující, pro 42 % 

informace nejsou dostatečně uspokojivé. 

Obr. 5.8: Dostatek informací podle věkových skupin 

49% 51% 55%
45%

67%

33%

100%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15 - 26 27 - 40 41 - 60 61 a více

ano

ne

 

Zdroj: vlastní 
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Nedostatek informací nejvíce zaznamenává podle věkových rozdílů skupina mladých 

lidí, 15 – 26 let, kdy polovina je s množstvím informací spokojena, pro druhou polovinu jsou 

neuspokojivé. Na obr. 5.8 můžeme pozorovat, že s rostoucím věkem roste spokojenost 

s množstvím informací. Starší občané věnují více pozornosti měsíčníku Radniční listy  

a nejsou tak přehlceni informacemi jako mladší generace. Ti některé informace nevyhledávají 

nebo je jednoduše díky velkému množství nevnímají. Věková skupina nad 61 let označila 

informovanost jako postačující, s množstvím informací jsou spokojeni. 

Nedostatečně informovaní respondenti byli dále tázáni, jaké informace postrádají. 

Nejčastěji zmíněnou odpovědí byla neuspokojivá informovanost o nabídce volných 

pracovních míst, kterou označilo 67 % těchto dotazovaných. Polovině z nich schází informace 

o kulturních a společenských akcích a o nových službách města (viz obr. 5.9). 

Obr. 5.9: Nejvíce postrádané informace 
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Zdroj: vlastní 

Rozdíly byly zaznamenány v hodnocení mužů a žen. Zatímco mužům nejvíce chybí 

informace o kulturních a společenských akcích (61 % z nedostatečně informovaných mužů), 

ženy nejvíce postrádají informace o volných pracovních místech, tuto možnost označilo 73 % 

informace postrádajících žen (viz příloha č. 2, obr. 3). 

Cílem následující otázky bylo zjistit, jakou cestou tyto informace občané získávají. 

Dotazovaní uvedli, že většinu informací získávají prostřednictvím měsíčníku Radniční listy, 

tento zdroj uvedlo 82 % občanů. Dalším nejčastěji uvedeným zdrojem byli regionální deníky 

(Havířovský deník, Mladá fronta DNES…), z těchto deníků čerpá informace 42 % 

respondentů. Větší zastoupení měly také webové stránky města, které zmínilo 39 % obyvatel. 

Z celkového počtu 180 respondentů se pouze jeden účastní veřejného zasedání zastupitelstva 

(viz příloha č. 2, obr. 4). 
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Podle výsledků výzkumu (obr. 5.10) mladí lidé ve věku 15 – 26 let čerpají informace 

nejčastěji z Radničních listů města (82 %), druhým nejčastějším zdrojem této věkové skupiny 

jsou webové stránky, které využívá ale jen 38 % občanů této skupiny. Věková skupina  

27 – 40 let čerpá z Radničních listů, nejvíce ze všech věkových skupin však používá webové 

stránky města k vyhledávání informací, a to 55 % obyvatel této skupiny. Respondenti ve věku 

41 - 60 let taktéž využívají ve velké míře měsíčník města (96 %), výrazněji než ostatní 

skupiny však čerpají z regionálních deníků. Pro skupinu starší 61 let jsou prioritní Radniční 

listy města, které měly 100% zastoupení v této skupině. Webové stránky vybraní respondenti 

této skupiny nevyužívají, o to více sledují informační cedule, které zmínilo 33 % z nich. 

Obr. 5.10: Zdroje informací podle věku 
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Zdroj: vlastní 

Poslední otázka z této oblasti byla zaměřená na známost loga města, které je 

novinkou, používáno je zhruba půl roku. Logo by mělo vystihovat charakter města a sloužit 

k jeho propagaci. Ačkoli logo Havířova je využíváno krátkou dobu, je logo propagováno 

efektivně, 50 % respondentů o něm ví. Výraznější rozdíly ve známosti byli mezi věkovými 

skupinami. Zatímco 60 % mladých lidí ve věku 14 – 26 let s novým logem ještě obeznámena 

není, 74 % občanů starších 61 let se s ním již setkalo (obr. 5.11). 
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Obr. 5.11: Známost loga podle věkových skupin 
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Zdroj: vlastní 

Respondentům, kteří logo již znají, byla následně položena otázka, kde se s logem 

setkali. Největší zásluhu má podle občanů měsíčník Radniční listy, kde se s logem setkalo  

71 % z nich. Na webu jej zaznamenalo 58 % obyvatel, kteří uvedli, že logo znají. Na 

propagačním materiálech, v městském informačním centru a na formulářích města logo příliš 

povšimnuto nebylo (viz obr. 5.12). Jeden z respondentů uvedl, že logo spatřil v TV, další 

uvedl, že se přímo účastnil výběrového řízení na logo města. 

Obr. 5.12: Seznámení s logem 
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Zdroj: vlastní 

5.5 Lidé a procesy 

Hodnocení lidského faktoru a procesů, součástí marketingového mixu služeb, jsem 

zahrnula do jedné otázky, ve které respondenti mohli vyjádřit svoji spokojenost na stupnici    

1 -5 (1 =  velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen), pokud s těmito faktory mají zkušenost. 
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S otevírací dobou úřadů a městských institucí je 39 % dotazovaných občanů 

spokojeno, 22 % není ani spokojeno, ani nespokojeno a 23 % je nespokojeno (obr. 5.13). 

Nejhůře otevírací doby hodnotili občané ve věku 15 – 25 let, průměrná známka byla 3,1. 

Naopak nejlepší hodnocení bylo zaznamenáno u obyvatel starších 61 let, ti hodnotili 

průměrnou známkou 1,8 (viz příloha č. 2, obr. 5). To lze zdůvodnit tím, že obyvatelé 

v důchodovém věku mají více času a mohou se přizpůsobit otevíracím dobám. Dle 

vzdělanostních skupin nebyly v hodnocení spokojenosti výrazné odlišnosti.  

S chováním a vstřícností pracovníků bylo 34 % respondentů spokojeno, 32 % 

označilo známku 3, ani spokojen, ani nespokojen. Možnosti nespokojen a velmi nespokojen 

volilo pouze 15 % všech dotazovaných. Nejvíce nespokojena byla opět věková skupina        

15 – 26 let, průměrné hodnocení této věkové kategorie bylo 3,0. Nejlépe chování a vstřícnost 

hodnotili obyvatelé 61 let, podle výsledků výzkumu hodnotili průměrnou známkou 1,6. 

V hodnocení vedení města byla nejčastěji zvolena známka 3, ani spokojen, ani 

nespokojen. Známku velmi spokojen a velmi nespokojen udělilo pod 5 % respondentů. Dle 

výsledků třídění 2. stupně nebyly zaznamenány jiné výraznější odchylky. 

S vyřizováním stížností nemělo 34 % zkušenosti, ostatní byli nejčastěji ani spokojeni, 

ani nespokojeni (31 % dotazovaných). Velmi nespokojeno bylo 15 % respondentů. 

Obr. 5.13: Hodnocení spokojenosti s lidským faktorem a procesy 
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Poslední otázka byla otevřená, cílem bylo zjistit, jaké jsou největší nedostatky  

a problémy ve městě z pohledu občanů. Ve výsledcích dotazování se objevily čtyři nejčastěji 

zmiňované problémové oblasti – nezaměstnanost, stav silnic a dopravní vytíženost, 

bezpečnost a špatná bytová situace. 

Jako hlavní nedostatek města vidí občané vysokou nezaměstnanost, kterou zmínilo   

18 % respondentů. Ve městě je málo pracovních příležitostí, proto mnoho mladých lidí město 

opouští,  stěhují se za prací nebo za prací dojíždějí do okolních měst. Oblast dopravy, stavu 

silnic a parkování se nelíbila 12 % dotazovaných. Podle nich město nedostatečně upravuje 

silnice, v některých částech města jsou silnice v hrozném stavu, zvláště po zimě. Obyvatelé si 

stěžují na problémy s parkováním, nedostatek volných míst k parkování a nezájem města 

reagovat na tyto stížnosti. Občané uvedli, že ve městě je přetížená doprava, především na 

kruhovém objezdu města, který je hlavním dopravním spojníkem jak okolních měst mezi 

sebou, tak okolních měst s Havířovem. Na problém bezpečnosti ve městě si stěžovalo 9 % 

dotazovaných obyvatel. Jako nejméně bezpečnou část města občané zmiňovali Šumbark, 

především kvůli zvýšenému počtu obyvatel romské menšiny v této části. Obyvatelům vadí 

kriminalita a nedostatečná ochrana osob městskou policií, málo hlídek především ve 

večerních hodinách. Dalším často zmiňovaným problémem především občanů ve věku 15 – 

26 let byla bytová situace ve městě. Zmínili, že pro mladé je ve městě téměř neřešitelná 

bytová situace, město nenabízí dostatek bytů, v současné době nestaví nové a zadává vysoké 

nájmy. Další zmiňované nedostatky města jsou zobrazeny na obr. 5.14.  

Obr. 5.14: Největší nedostatky a problémy města podle názoru občanů 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

ovzduší

sportovní vyžití

vedení města

MHD

bezodmovci, alkoholismus, drogy

kulturní vyžití

bytová situace

bezpečnost

stav silnic, doprava, parkování

nezaměstnanost

 

Zdroj: vlastní 
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5.6 Vyhodnocení hypotéz  

H1: Více než 60 % občanů považuje nabídku pracovních míst ve městě za spíše 

nedostatečnou. 

 Tato hypotéza se potvrdila , nabídku pracovních míst ve městě považuje za spíše 

nedostatečnou 65 % dotazovaných občanů. Za zcela nedostatečnou považuje nabídku 27 % 

respondentů. 

Obr. 5.15: Dostatečnost nabídky pracovních míst 
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Zdroj: vlastní 

H2: Více než 50 % respondentů získává informace o dění ve městě z měsíčníku města 

Radniční listy. 

Tato hypotéza se potvrdila , měsíčník Radniční listy je pro 82 % respondentů hlavním 

zdrojem získávání informací o dění ve městě. Dalším významným zdrojem jsou regionální 

deníky, ze kterých čerpá 42 % občanů a webové stránky města (39 % občanů). 

Obr. 5.16: Zdroje informací 
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H3: Méně než 30 % obyvatel není dostatečně informováno o dění ve městě. 

 Tato hypotéza se nepotvrdila, o dění ve městě není informováno 42 % dotazovaných 

obyvatel. S množstvím informací je potom spokojeno 58 % respondentů. 

Obr. 5.17: Dostatek informací o dění ve městě 
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Zdroj: vlastní 

H4: Alespoň 70 % dotazovaných je velmi nespokojeno s prostředím a budovou 

vlakového nádraží ve městě. 

 Tato hypotéza se neprokázala, velmi nespokojeno je s budovou 42 % dotazovaných. 

Nespokojeno je s budovou 37 %. Ač se tato hypotéza neprokázala, je zřejmé, že většina 

dotazovaných občanů je s budovou města nespokojena a město by mělo současný špatný stav 

budovy a prostředí řešit. 

Obr. 5.18: Spokojenost s budovou a prostředím vlakového nádraží 
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6 Návrhy a doporu čení 

V této kapitole popíšu návrhy a doporučení, ve kterých se zaměřím na problémové 

oblasti města z pohledu marketingového mixu na základě výsledků průzkumu veřejného 

mínění. Proveditelnost těchto návrhů a doporučení je samozřejmě závislá na finančních 

prostředcích, kterými město disponuje. Město by se mělo zaměřit na nejdůležitější návrhy, 

které by mohly přinést značné zlepšení ve vnímání města občany i návštěvníky. 

6.1 Služby nabízené m ěstem 

Největším problémem, který postihuje celý Moravskoslezský kraj, je vysoká 

nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti je v Havířově 14,08 % (r. 2008). Z výzkumu 

vyplynulo, že 65 % respondentů považuje nabídku pracovních míst za spíše nedostatečnou. 

Město nemá dostatek volných rozvojových ploch pro podniky poskytující zaměstnání, 

zejména pro pracovníky s nižší a střední kvalifikací. Je zde nízký počet produkčních podniků 

a absence velkých prosperujících podniků, které by vytvářely stabilní základnu ekonomiky 

města. Město by mělo podpořit rozvoj průmyslu a služeb, které zlepší životní podmínky 

občanů a budou dalším zdrojem pracovních příležitostí. Pro rozvoj průmyslu by bylo vhodné 

využít např. prostory zrušeného dolu Dukla nebo jiných volných ploch na okraji města. Město 

by mohlo zažádat o dotace na tyto činnosti a umožnit tak zaměstnání i méně kvalifikovaným 

obyvatelům. Město ale je a bude závislé do značné míry na pracovních příležitostech ve svém 

okolí. 

Mezi nejhůře hodnocené prvky a služby města se zařadila bytová situace, kterou 

respondenti ohodnotili průměrnou známkou 3,6. Město Havířov je třetím největším 

vlastníkem bytů (po RPG a Stavebním bytovém družstvu Havířov) a v současné době 

disponuje 7761 byty. Problémem je ale nedostatek nových bytových prostor a chátrání 

starších panelových domů, na jejichž rekonstrukci město nemá dostatek prostředků. Řešením 

by mohla být částečná privatizace, na kterou by se mělo město zaměřit. Ve srovnání s okolím 

jsou zde špatné podmínky života pro mladé, což zapříčiňuje jejich malý zájem o bydlení 

v Havířově. Hlavním cílem by tak měla být podpora a rozvoj nových možností bydlení, aby 

nedocházelo k odlivu občanů do jiných měst. Důvodem vzniku Havířova byla nutnost zajistit 

pro pracovníky dolů a hutí možnosti bydlení, proto by si město mělo zachovat tuto základní 

funkci, zlepšení této oblasti by mělo být základním dlouhodobějším cílem. 
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Průměrnou známkou 3,6 občané hodnotili také nabídku vysokoškolského vzdělání. 

Ve městě v současné době působí 3 vysoké školy. Vysokoškolský institut VŠH v Havířově, 

Vysoká škola humanitně-ekonomická Lodž a Vysoká škola sociálně správní, která zahájila 

svou činnost v roce 2008. V této oblasti bych doporučila se současným vývojem pokračovat  

a spolupracovat s vysokými školami v Ostravě a okolí vytvořit tak mladým lidem dostatečný 

prostor k seberealizaci a dosažení vyššího vzdělání. 

Podle občanů jsou ve městě špatné také podmínky pro podnikání. To souvisí s vyšší 

nezaměstnaností. Přesto by bylo vhodné zlepšit komunikaci podnikatelů s vedením města 

např. prostřednictvím společných schůzek a webových stránek města. 

Za nevyhovující občané hodnotili také bezpečnost ve městě. Obyvatelům vadí 

kriminalita a nedostatečná ochrana osob městskou policií. Špatná situace je především 

v městské části Šumbark, kde se koncentrují sociálně nepřizpůsobiví obyvatelé i z okolí 

města. Město by mělo posílit hlídky městské policie v problémových lokalitách města nebo 

posílit kamerový systém do potřebných částí. Tento problém se již zčásti vyřešil, město 

získalo dotaci ve výši 220 tisíc Kč z programu prevence kriminality ministerstva vnitra  

a plánuje tento příspěvek využít na provoz tzv. mobilní služebny. Služebna zajistí to, aby byli 

strážníci městské policie přesně tam, kde je jich nejvíc potřeba. Ke zvýšení bezpečnosti by 

také mohly přispět kurzy sebeobrany ve spolupráci s městskou policií. Občané zmínili také 

bezpečnost pro chodce, kde bych navrhovala pro větší přehlednost přechody osvětlit. 

Nedostatečná je dle mínění obyvatel údržba silnic a chodníků ve městě. Silnice jsou 

v některých částech města ve velmi špatném stavu a jejich údržba zvláště v zimním období je 

nedostatečná. Navrhovala bych zaměřit se kromě údržby centra města na opravu silnic  

i v ostatních částech, které město často opomíjí. V rozpočtu na rok 2009 je pro tento účel 

stanovena částka 29,4 mil. Kč, město by tyto prostředky mělo využít efektivně a účelně 

především do opomíjených částí města se zhoršeným stavem komunikací. 

Z výzkumu vyplynulo, že ve městě schází dostatek specializovaných prodejen. 

Město by mělo zanalyzovat současnou nabídku různorodých služeb a umožnit tak vznik 

scházejících prodejen. 
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Kulturní a společenské vyžití hodnotili respondenti průměrnou známkou 2,8. Zejména 

mladí byli nespokojeni s nabídkou večerních podniků a barů, které by nabízely možnost 

individuální zábavy. Ve městě působí velké množství hospod, ale kvalitnějších podniků  

např. s nekuřáckými prostory, tanečními možnostmi je zde nedostatek. Město by v tomto 

ohledu mělo být pozornější a mladým poskytnout více večerní zábavy a kultury vybudováním 

prostoru, kde by bylo k dispozici více podniků na jednom místě, jak je tomu např. na 

ostravské ulici Stodolní. Tím by přilákalo jak mladé obyvatele města, tak návštěvníky,  

a poskytlo jim kvalitní společenské vyžití. 

6.2 Materiální prost ředí 

V oblasti materiálního prostředí se ukázala jako nevyhovující budova a prostředí 

vlakového nádraží (foto viz příloha č. 3, obr. 6). Tu občané hodnotili průměrnou známkou 

4,1. Budova vlakového nádraží je velmi zastaralá a prostředí kolem ní (komunikace) 

nevyhovující. Doporučovala bych městu zaměřit se na tuto budovu a navrhnout řešení 

k rekonstrukci, protože budova stojí při hlavním vjezdu do Havířova a upoutává pozornost jak 

obyvatel, projíždějících, tak i návštěvníků, kteří se rozhodnou pro vlakovou dopravu. Budova 

by měla více reprezentovat město. Ve špatném stavu jsou i komunikace před budovou, 

chodníky jsou rozbořené, nespravované, proto bych doporučovala městu uvolnit prostředky 

(popř. použít peněžní prostředky z rozpočtu na rok 2009) na vydláždění těchto prostor. Od 

vlakového nádraží do centra Havířova bych doporučovala sjednotit sloupy veřejného 

osvětlení, které jsou v současné době různě barevné a poničené, nové barvy by mohly oživit 

město (viz příloha č. 3, obr. 11, 12). 

Občané nejsou spokojeni také s kvalitou ovzduší ve městě, 38 % dotazovaných bylo 

ani spokojeno, ani nespokojeno a 36 % zmínilo, že je nespokojeno. Kvalita ovzduší patří na 

Ostravsku k dlouhodoběji řešeným problémům. Město Havířov by mělo spolupracovat 

s okolními městy a bojovat proti největším znečišťovatelům jako je především společnost 

ArcelorMittal a udržovat kontrolu nad menšími znečišťovateli ovzduší ve městě (Nemocnice 

s poliklinikou Havířov, ekočistírna TESCO a kotelny…). 

Z výzkumu dále vyplynulo, že stav silnic ve městě je pro většinu dotazovaných 

nevyhovující. Návrhy ke zlepšení souvisí s poskytováním služeb občanům a jsou zmíněny 

výše (viz údržba silnic a chodníků). Vytíženost dopravy byla hodnocena průměrnou 

známkou 3. Tato situace je velkým problémem ve městě, v době špičky se tvoří dlouhé 
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kolony především na hlavním kruhovém objezdu. Tento nedostatek se už ale řeší, ve městě je 

v návrhu obchvat města, který by současnou situaci vyřešil. Ve městě je akutní nedostatek 

parkovacích míst, v současné době je deficit kolem 800 parkovacích míst. Město by mělo 

vzhledem k stále většímu nárůstu automobilové dopravy vystavět pro občany více 

parkovacích prostor, v případě nedostatku volných míst uvažovat o podzemních garážích. 

V souvislosti s budováním cyklostezek v centru města jsem do dotazníku zahrnula 

otázku, zda by občané uvítali cyklostezky a prostory pro in-line bruslení v blízkosti řeky 

Lučiny. Souhlas vyjádřilo 86 % dotazovaných. V současnosti nejsou cyklostezky dostavěny, 

navrhovala bych napojit je na trasu podél řeky Lučiny, která by byla ideálním místem pro 

cyklisty, ale zároveň odpočinkovým místem pro in-line bruslení, které ve městě není kde 

realizovat.  

6.3 Komunikace  m ěsta s ob čany 

V této oblasti se ukázalo 58 % dotazovaných spokojených s množstvím informací, 

menší polovina (42 %) některé postrádala. Nejvíce nespokojena byla skupina mladých lidí, 

proto bych doporučovala městu zaměřit se na tuto pro město perspektivní skupinu a vytvořit 

pro ně speciální rubriku např. v Radničních listech města nebo na webu, kde by byli 

informováni o programech klubů, podniků a restaurací a o kulturních akcích. 67 % 

dotazovaných respondentů postrádá informace o volných pracovních místech ve městě. V této 

oblasti bych doporučila větší spolupráci města s podniky, zprostředkování jednotného místa, 

kde by mohly společnosti zveřejňovat nabídky volných pracovních míst, ať už na webových 

stránkách nebo v Radničních listech. 

Webové stránky města poskytují dostatek informací jak pro občany a turisty, tak pro 

podnikatele. Zdrojem informací jsou ale jen pro 39 % dotazovaných. Doporučila bych 

webové stránky města více propagovat, uveřejňovat odkazy a lákat k návštěvě občany  

i návštěvníky. Na webových stránkách bych navrhovala uveřejňovat nabídku pracovních míst, 

jízdní řády nebo inzerce obyvatel. 

6.4 Lidé a procesy 

S otevírací dobou úřadů a chováním pracovníků městského úřadu byli respondenti 

převážně spokojeni. Průměrnou známkou 3 hodnotili ale vedení města. Z názorů občanů 

v otevřené otázce vyplynulo, že dotazovaným vadí zkorumpovanost a úplatnost volených 



 47 

politiků a špatné hospodaření s financemi vedením města. V poslední době se zmiňují 

nelogické a zbytečně předražené investice, které by město mohlo využít na mnohem 

potřebnější oblasti (předražený domov seniorů, útulek pro psy, kyvadlo v centru města…). 

Respondenti zmiňovali, že jejich stížnosti nebyly městem vyslyšeny a např. na krytý bazén, 

který by si občané přáli, nezbývají dostatečné investice. 

Pro snadnější vyřizování stížností a umožnění občanům vyjádřit svůj názor bych 

zavedla schránku stížností umístěnou v budově MMH. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo zanalyzovat současný stav marketingových aktivit města 

Havířov a identifikovat problémové oblasti města pomocí marketingového výzkumu. 

V průběhu zpracovávání práce jsem zjistila, že město využívá marketingové strategie ve stále 

větší míře (uvítací tabule, propagační materiály, komunikace prostřednictvím měsíčníku, 

webových stránek, vzhled centra města a další…). Proto jsem se zaměřila především na 

zjištění názoru obyvatel na tyto aktivity a zaměřila se na problémové oblasti, které 

z marketingového výzkumu vyplynuly. Na základě toho jsem stanovila určité návrhy  

a doporučení, na které problémy města by se mělo zastupitelstvo především zaměřit ke 

zlepšení konkurenceschopnosti, atraktivity a kvality života svých obyvatelů a k přilákání 

nových návštěvníků. 

 Mezi nejproblémovější oblasti služeb a prvků ovlivňujících kvalitu života ve městě 

patří podle občanů vysoká nezaměstnanost, špatná bytová situace, podmínky pro podnikání ve 

městě, bezpečnost, údržba silnic a chodníků, vytíženost dopravy, kvalita ovzduší, menší 

nabídka kulturního a společenského vyžití pro mladé a malá nabídka vysokoškolského 

vzdělání.  

Těmto oblastem jsem se věnovala v kapitole návrhy a doporučení, kde navrhuji 

například podpořit rozvoj průmyslu a služeb využitím volných prostor na okraji města, 

částečnou privatizaci bytových prostor a podporu a rozvoj nových možností bydlení, zlepšit 

komunikaci podnikatelů s vedením města, posílit kamerový systém do problémových lokalit 

města, pořádat kurzy sebeobrany ve spolupráci s městskou policií, osvětlit přechody ve městě 

pro vyšší bezpečnost chodců, efektivněji využívat prostředky na udržování silnic a chodníků 

v opomíjených částech města, v souvislosti s přetíženou dopravou realizovat v nejbližší době 

obchvat města, zaměřit se na vystavění nových parkovacích míst. Město by dále mělo 

poskytnout mladým více večerní zábavy a kultury, zrekonstruovat budovu vlakového nádraží, 

vybudovat cyklostezky a prostory pro in-line bruslení v blízkosti řeky Lučiny, více 

propagovat městské webové stránky a v neposlední řadě zavést schránku stížností v MÚ. 
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Tyto návrhy a doporučení jsou ale samozřejmě závislé na finančních prostředcích 

města a jeho prioritách. Věřím ale, že tyto poznatky budou pro zastupitelstvo města 

užitečným zdrojem informací pro rozhodování do budoucna. Spokojenost obyvatel, 

podnikatelů i návštěvníků je základem k dosažení atraktivního, prosperujícího, soběstačného  

a konkurenceschopného města. 
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Příloha č. 1: Strukturovaný dotazník 

Vážení občané,  

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Chtěla bych Vás 

poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na zjištění Vašich názorů na 

život ve městě, Vaší spokojenosti se službami města Havířov a informovanosti o dění ve 

městě. Výsledky dotazníku jsou zcela anonymní a budou použity jako podklad při 

vypracování mé bakalářské práce.  

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas strávený vyplňováním. Lenka Kubíčková 

1. Jste obyvatelem města Havířova? (Pokud ne, děkuji Vám, dotazník dále nevyplňujte.) 

  ano 

  ne 

2. Označte, prosím, na stupnici 1 - 5: (1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen) 

2.1  Vaši celkovou spokojenost s životem v Havířově  1     2     3     4     5 

2.2  Vaši spokojenost s vývojem za poslední roky  1     2     3     4     5 

3. Existuje dle Vašeho názoru v Havířově dostatečná nabídka pracovních míst? 

  zcela ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 zcela ne 

4. Jste nezaměstnaný? Pokud ano, jak jste ochoten řešit svou situaci? (možno označit i 

více odpovědí) 

    ano   rekvalifikací 

    ne   soukromým podnikáním (OSVČ) 

   hledáním místa s uplatněním své současné kvalifikace 

   přestěhováním 

   dojížděním v rámci okresu 

   dojížděním do Ostravy 

   dojížděním jinde mimo okres 

   neřeším 

   jinak, prosím, vepište ………………………………… 



5. Uveďte, prosím, jak hodnotíte nabídku následujících služeb a prvků ovlivňujících 

Vaši spokojenost s životem ve městě na stupnici 1 – 5 jako ve škole, kde  1 = výborná, 

5 = nedostatečná, popř. nezajímám se o danou oblast.  

Služby a prvky: Hodnocení 

Pohostinství (restaurace, bary)   

Obchodní sítě (supermarkety, hypermarkety, obchodní domy…)   

Specializované prodejny   

Otevírací doby prodejen   

Kulturní a společenské vyžití ve městě   

Otevírací doby restaurací a barů ve městě   

Akce pořádané městem (Havířovské hornické slavnosti, vánoční trhy…)   

Množství sportovních zařízení   

Volnočasové aktivity pro děti a mládež   

Úroveň městské hromadné dopravy   

Četnost spojů a dostupnost městské hromadné dopravy   

Autobusové nebo vlakové spojení do okolních měst    

Počet zdravotnických zařízení   

Úroveň zdravotnických zařízení   

Počet mateřských škol   

Počet ZŠ, SŠ, učilišť   

Nabídka vysokoškolského vzdělání   

Úroveň školských institucí    

Bezpečnost ve městě   

Kvalita sociálních služeb (domovy důchodců, pečovatelské domy…)   

Podmínky pro podnikání ve městě   

Bytová situace   

Údržba chodníků a silnic    

Veřejné osvětlení   
 

 

6. Postrádáte ve městě nějaké služby? Pokud ano, jaké? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 



7. Vyjádřete, prosím, Vaši spokojenost s následujícími faktory života ve městě: 

 (1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen) 

 

kvalita ovzduší 1 2 3 4 5 

čistota a upravenost města 1 2 3 4 5 

celkové životní prostředí (dostatek zeleně, parků…) 1 2 3 4 5 

historické a kulturní památky ve městě 1 2 3 4 5 

prostředí a budova městského úřadu 1 2 3 4 5 

prostředí a budova vlakového nádraží 1 2 3 4 5 

architektura města 1 2 3 4 5 

vytíženost dopravy 1 2 3 4 5 

stav silnic 1 2 3 4 5 

nově vybudované cyklostezky 1 2 3 4 5 

8. Uvítali byste vybudování cyklostezek nebo prostor pro in-line bruslení v blízkosti 

řeky Lučiny? 

  ano  

  ne 

9. Myslíte si, že jste dostatečně informován o tom, co se ve městě děje? 

  ano (pokračujte, prosím, otázkou č. 11) 

  ne 

10. Pokud ne, jaké informace postrádáte? (možno označit i více odpovědí) 

   o investičních a rozvojových záměrech 

  o městském majetku a hospodaření s ním 

 o stavu životního prostředí, ovzduší 

  o kulturních a společenských akcích 

  o sportovních akcích 

  o nových službách poskytovaných městem 

  o volných pracovních místech 

  jiné …………………………………



11. Jakou cestou získáváte informace o dění ve městě? (možno označit i více odpovědí) 

 z měsíčníku Radniční listy 

  z webových stránek města 

  z regionálních deníků (Havířovský deník, MF DNES…) 

  z informačního centra města 

  informační tabule (úřední deska) 

 účastním se veřejného zasedání zastupitelstva 

  jinde ………………………………………… 

  nevyhledávám tyto informace 

12. Víte o novém logu města Havířova? Pokud ano, kde jste se s ním již setkali? (možno 

označit i více odpovědí) 

  ano  na webu 

   ne  v městském informačním centru 

  na formulářích města 

  na propagačních materiálech 

  v Radničních listech 

  jinde …………………………… 

13. Pokud máte zkušenost, vyjádřete, prosím, Vaši spokojenost:  (1 – velmi spokojen,  

5 – velmi nespokojen) 

Otevírací doba úřadů a městských institucí 1 2 3 4 5 

Chování a vstřícnost pracovníků v městském úřadu   1 2 3 4 5                     

Vedení města 1 2 3 4 5 

Vyřizování stížností a písemných žádostí a dotazů 1 2 3 4 5 

14. Co Vy osobně považujete za největší problémy a nedostatky v Havířově? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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



15. Jaké je Vaše pohlaví? 

  muž 

  žena 

16. Kolik Vám je let? 

  15 - 26  

  27 - 40 

  41 - 60 

  61 a více 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

  základní 

  vyučen 

  vyučen s maturitou 

  středoškolské s maturitou 

  vyšší odborné 

 vysokoškolské



Příloha č.  2: Dopl ňující grafy 

Obr. 1: Spokojenost s životem ve městě podle věkových skupin 
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Zdroj: vlastní 

Obr. 2: Hodnocení materiálního prostředí města 
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Zdroj: vlastní



Obr. 3: Nejvíce postrádané informace podle pohlaví 
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Zdroj: vlastní 

Obr. 4: Zdroje informací 
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Zdroj: vlastní 

Obr. 5: Hodnocení spokojenosti s lidským faktorem a procesy podle věku 
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Tab. 1: Hodnocení služeb a prvků města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby a prvky 1 2 3 4 5 nehodnotilo  průměrná 
známka 

Pohostinství 19% 31% 36% 11% 0% 3% 2,4 
Obchodní sítě 26% 45% 22% 7% 1% 0% 2,1 
Specializované prodejny 6% 17% 48% 27% 1% 2% 3,0 
Otevírací doby prodejen 19% 54% 21% 3% 2% 1% 2,1 
Kulturní a společenské vyžití 4% 34% 40% 18% 3% 1% 2,8 
Otevírací doby restaurací a barů ve městě 14% 41% 18% 9% 6% 12% 2,4 
Akce pořádané městem 27% 39% 24% 8% 2% 0% 2,2 
Množství sportovních zařízení 8% 29% 46% 11% 3% 2% 2,7 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež 8% 36% 35% 14% 2% 5% 2,6 
Úroveň městské hromadné dopravy 7% 44% 37% 8% 2% 1% 2,5 
Četnost spojů a dostupnost městské hr. dopravy 9% 46% 32% 9% 3% 1% 2,5 
Autobusové nebo vlakové spojení do okolních měst 18% 50% 21% 8% 1% 2% 2,2 
Počet zdravotnických zařízení 11% 41% 37% 8% 0% 4% 2,4 
Úroveň zdravotnických zařízení 6% 26% 42% 21% 3% 2% 2,9 
Počet mateřských škol 19% 28% 27% 10% 6% 11% 2,7 
Počet ZŠ, SŠ, učilišť 23% 40% 20% 4% 3% 9% 2,2 
Nabídka vysokoškolského vzdělání 1% 10% 26% 37% 17% 9% 3,6 
Úroveň školských institucí 4% 34% 32% 13% 5% 11% 2,8 
Bezpečnost ve městě 1% 23% 53% 19% 3% 1% 3,0 
Kvalita sociálních služeb 7% 35% 26% 10% 4% 8% 2,6 
Podmínky pro podnikání ve městě 1% 5% 39% 22% 9% 23% 3,4 
Bytová situace 0% 7% 38% 41% 11% 3% 3,6 
Údržba chodníků a silnic 2% 29% 41% 20% 8% 0% 3,0 
Veřejné osvětlení 16% 56% 25% 3% 0% 0% 2,1 



Příloha č. 3: Fotodokumentace m ěsta Haví řova 

Obr. 1: Magistrát města Havířova 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 2: Náměstí v centru města s kyvadlem 

 

Zdroj: web



Obr. 3: Empírový zámek 

 

Zdroj: web 

Obr. 4: Ochranná zóna Sorela 

 

Zdroj: web 

 

 

 

 



Obr. 5: Kulturní dům Radost 

 

Zdroj: web 

Obr. 6: Budova a prostředí vlakového nádraží 

 

Zdroj: vlastní 



Obr. 7:  Část Hlavní třídy před rekonstrukcí 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 8: Část Hlavní třídy po rekonstrukci 

 

Zdroj: vlastní 

 



Obr. 9: Nově vybudované cyklostezky 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 10: Nové semafory 

 

Zdroj: vlastní



Obr. 11: Směrovací tabule  při vjezdu do města 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 12: Směrovací tabule 

 

Zdroj: vlastní 



Obr. 13: Informační systém města Havířova 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 14: Uvítací tabule na příjezdu a výjezdu z města 

 

Zdroj: vlastní



Obr. 15: Uvítací nápis při vjezdu do města 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Mapa města Haví řov 

 



Příloha č. 5: Rozpo čet na rok 2009 

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 

     z toho: tř. 1 – daňové příjmy 
                 tř. 2 – nedaňové příjmy 
                 tř. 3 – kapitálové příjmy 
                 tř. 4 – přijaté dotace 

1 515 410,00 tis. Kč 

1 028 498,00 tis. Kč 
27 179,00 tis. Kč 
6 500,00 tis. Kč 

453 233,00 tis. Kč 

 

2) Výdaje celkem (a/ + b/) 

a/ výdaje organizačních jednotek MMH      

z toho: odbor životního prostředí 
            odbor školství a kultury 
            odbor územního rozvoje 
            stavební a silniční správní úřad 
            odbor organizační 
            odbor sociálních věcí 
            odbor komunálních služeb 
            odbor investiční výstavby 
            odbor správy majetku 
            Městská policie Havířov 
            odbor ekonomický 
            oddělení vnějších vztahů a strategického    

rozvoje      
 

1 538 630,00 tis. Kč 

1 265 086,00 tis. Kč 

1 125,00 tis. Kč 
55 300,00 tis. Kč 
1 850,00 tis. Kč 

50,00 tis. Kč 
197 680,00 tis. Kč 

5 726,00 tis. Kč 
253 800,00 tis. Kč 
301 538,00 tis. Kč 
40 227,00 tis. Kč 
65 523,00 tis. Kč 

326 991,00 tis. Kč 
15 276,00 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b/ příspěvky a dotace organizacím 

z toho: MŠ Balzacova 
            MŠ Čelakovského 
            MŠ ČSA 
            MŠ E. Holuba 
            MŠ Horymírova 
            MŠ Kosmonautů 
            MŠ Lipová 
            MŠ Mládí 
            MŠ Moravská 
            MŠ Okružní 
            MŠ Petřvaldská 
            MŠ Přímá 
            MŠ Puškinova 
            MŠ Radniční 
            MŠ Resslova 
            MŠ Sukova 
            MŠ Švabinského 
            MŠ U Jeslí 
            MŠ U Stromovky 
            MŠ U Topolů       
            ZŠ 1. Máje 
            ZŠ F. Hrubína 
            ZŠ a MŠ Frýdecká 
            ZŠ Gen. Svobody 
            ZŠ Gorkého 
            ZŠ Jarošova 
            ZŠ K. Světlé 
            ZŠ Kpt. Jasioka 
            ZŠ M. Kudeříkové 
            ZŠ M. Pujmanové 
            ZŠ Mládežnická 
            ZŠ Moravská 
            ZŠ a MŠ Na Nábřeží 
            ZŠ a MŠ Selská 
            ZŠ Školní 
            ZŠ a MŠ Zelená 
            ZŠ Žákovská 
            ASTERIX-Středisko volného času Havířov 
            Domov seniorů Havířov 
            Městská knihovna Havířov 
            Městské kulturní středisko Havířov 
            Sociální služby města Havířova 
            Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 
            SANTÉ - Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Havířov       
            Ostatní dotace a dary  

273 544,00 tis. Kč 

905,00 tis. Kč 
860,00 tis. Kč 
750,00 tis. Kč 

                            1 180,00 tis. Kč 
895,00 tis. Kč 
880,00 tis. Kč 
930,00 tis. Kč 

1 250,00 tis. Kč 
1 640,00 tis. Kč 

740,00 tis. Kč 
1 410,00 tis. Kč 

700,00 tis. Kč 
730,00 tis. Kč 
725,00 tis. Kč 
600,00 tis. Kč 
665,00 tis. Kč 
720,00 tis. Kč 
580,00 tis. Kč 
594,00 tis. Kč 
890,00 tis. Kč 

                                4 100,00 tis. Kč 
2 800,00 tis. Kč 
3 450,00 tis. Kč 
3 960,00 tis. Kč 
2 960,00 tis. Kč 
2 400,00 tis. Kč 
3 013,00 tis. Kč 
2 700,00 tis. Kč 
5 180,00 tis. Kč 
3 600,00 tis. Kč 
3 800,00 tis. Kč 
6 390,00 tis. Kč 
6 200,00 tis. Kč 
1 800,00 tis. Kč 
2 700,00 tis. Kč 
1 750,00 tis. Kč 
4 395,00 tis. Kč 
1 420,00 tis. Kč 

25 906,00 tis. Kč 
17 030,00 tis. Kč 
35 266,00 tis. Kč 
35 800,00 tis. Kč 
32 410,00 tis. Kč 

 
11 800,00 tis. Kč 

 
35 070,00 tis. Kč 



Příloha č. 6: Datová matice ( četnosti) 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


