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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou územního marketingu ve vybrané lokalitě. 

Konkrétně jde o lokalitu města Zlína. Cílem diplomové práce je na základě použití nástrojů 

územního marketingu ve vybrané lokalitě, navrhnout směry rozvoje zkoumaného území. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of territorial marketing in selected location. 

Specifically the location of the city of Zlin. The aim of this thesis is to design the 

development of the explored area with using of tools of territorial marketing in selected 

location. 
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territorial marketing, location, development of the explored area, marketing tools, public 
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1. ÚVOD 

Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části – část teoretickou a praktickou. První část je 

teoretická a popisuje podrobně danou problematiku územního marketingu a problematiku 

s ním spojenou. Na teoretickou část úzce navazuje praktická část, která popisuje vybranou 

lokalitu a navrhuje řešení územního marketingu. 

 První kapitola má název Teoretická východiska marketingu měst a obcí. Zde je 

vysvětlena podstata městského marketingu. Kapitola dále popisuje prostředí města. Je zde 

detailně popsáno mikroprostředí a makroprostředí města. Závěrem kapitoly je uvedena  

legislativa, která se v daném oboru používá. 

 Další kapitola se nazývá Marketingový mix města. V této kapitole je detailně 

vysvětleno, co tvoří marketingový mix. Jsou zde také podrobně vysvětleny jednotlivé 

nástroje komunikačního mixu (produkt, cena, distribuce, komunikace a lidé). Tato kapitola 

je do diplomové práce zařazená, protože úzce souvisí s problematikou územního 

marketingu. 

 Na kapitolu Marketingový mix úzce navazuje komunikační mix. V samotné 

kapitole jsou uvedeny příklady jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. 

 Pátá kapitola s názvem Charakteristika územní samosprávy popisuje vývoj územní 

samosprávy a její reformy. Je zde také zmíněna ústava České republiky a vysvětlena 

problematika územní samosprávy. V kapitole jsou také ukázky zákonů, které ČR pro 

územní samosprávu využívá. Na závěr kapitoly je zmínka o Evropské chartě, která se 

nepochybně podepsala na dnešní podobě zákonů územní samosprávy. Kapitola uzavírá 

teoretickou část. 

 Následuje kapitola, která popisuje vybrané území a tím je město Zlín. Je zde 

detailně popsána historie města. Stavby, které byly vybudovány a zmíněné osobnosti, které 

se podílely na vybudování města. Současnost města je v kapitole zmíněna také. 

 Marketingové prostředí Zlína, popisuje danou problematiku území. Kapitola je 

detailně vypracována pro makroprostředí a mikroprostředí města Zlína. V makroprostředí 

města je detailně popsáno demografické, technologické, politické, ekonomické a 

ekologické prostředí. Jsou zde ukázky grafů z jednotlivých prostředí. V mikroprostředí 

jsou popsáni dodavatelé (např. elektrické energie), veřejnost a v neposlední řadě 

konkurence města. Jako konkurence města byla označena okolní města a popsány akce, 

kterým by města mohla konkurovat Zlínu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU MĚST A 

OBCÍ 
 

Městský marketing se v posledních letech používá čím dál více, a to nejen v teorii, ale také 

ve společné praxi. Idea marketingu není nová, i když lidé v minulosti městský marketing 

neznali, dokázali jej intuitivně používat. Pojem městský marketing není jednoznačně 

definovaný. Každé město většinou hledá svojí vlastní individuální cestu a představitelé 

měst tento pojem často interpretují velmi odlišně. Je možné tedy říct, že pod tímto pojmem 

se skrývají odlišné koncepty a odlišná jednání [21].  

 Nejčastěji uváděným cílem, proč města zavádějí marketingové řízení, je snaha 

chápat občany, turisty, podnikatele a další cílové skupiny jako zákazníky města. Snaží se 

proto zjišťovat jejich potřeby, přání a poptávku a reagovat na ně použitím marketingových 

nástrojů [4].  

 V 19. století se města snažila aktivně získávat nové obyvatele, turisty a investory. 

Podařilo se jim to až v 80. letech 20. století, kdy městský marketing získal jasnější a 

přesnější podobu. V tomhle století začaly probíhat soutěže mezi regiony, kdy se 

zdůrazňoval ekonomický pohled na jejich fungování. Kladly také důraz na to, aby obstály 

v konkurenci. Proběhly zásadní změny těchto oblastí: 

• Ekonomiky; 

• Technologie; 

• Demografie; 

• Politiky. 

 Marketing města a obce nachází uplatnění v rozvoji obce, přilákání nových 

návštěvníků, obyvatel, turistů a investorů. Slouží také pro podporu cestovního ruchu, dále 

také v oblasti vzdělávání a kulturního vyžití [4]. 

 

2.1 Podstata a význam městského marketingu 

Městský marketing je možné definovat jako koncept podpory komunikace a kooperace 

mezi stranou poptávky a nabídky. Především pak klade důraz na institucionální zajištění 

komunikace a kooperace, přičemž zohledňuje procesní inovace v řízení rozvoje měkkých 

lokalizačních faktorů, jejichž charakter umožňuje stimulaci a rozvoj z lokální úrovně tj. 

měst. Každé město hledá vlastní cestu jak uspět a porazit tak svoji konkurenci. 

Dělí se do tří fází: První fáze „roztřídění propagačních aktivit“ – marketing v této fázi 

pomáhá městům k získání nových obyvatel, investorů. Druhá fáze se vyznačuje tím, že 
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město začíná používat všechny nástroje marketingového mixu1. Poslední fáze patří do 

současnosti. Dává městský marketing do souvislosti s vytvářením značky města (city 

branding), kdy se marketingová opatření zaměřují na vytváření a řízení emocionálních a 

psychologických spojení s městem [17,18]. 

 Jedná se o vysoce flexibilní koncept, který specifikuje dané požadavky. Mezi 

hlavní cíle městského marketingu můžeme zařadit: 

• Komplexní zvýšení atraktivity města pro všechny cílové skupiny; 

• Optimalizace procesního řízení za účelem zvýšení efektivity a využití 

ekonomických, sociálních a přírodních zdrojů; 

• Posílení ekonomické základny města; 

• Vylepšení externí a interní image města; 

• Prohloubení a profilace městské identity obyvatel a podnikatelů. 

 

 Marketing města je možné charakterizovat jako systém nástrojů, prostředků a 

metod, podle kterých si město dokáže vytvořit představu o svoji tržní hodnotě, podle níž se 

budou tržně orientovat. Mezi základní činnosti městského marketing můžeme zařadit: 

• Marketing území – jedná se vytvoření kvalitních nabídek pro investory; 

• Turistický marketing – mezi hlavní cíle patří vytvoření kvalitních podmínek na 

přilákání nových turistů; 

• City management; 

• Marketingová komunikace [5,6]. 

 

 Kottler definoval marketing jako „souhrn aktivit pro udržení, vytvoření nebo změnu 

chování k určitému místu. Cílem je přilákat investory a nové obyvatele“ 

 

Marketing města se dělí do tří skupin a to: 

1. skupina: Rezidentní marketing – cílem je zvýšit atraktivitu města, přilákání nových 

obyvatel. 

2. skupina: Turistický marketing – cílem je přilákat turistu, ať už za rekreací či 

sportem. 

3. skupina: Komerční marketing – cílem je přilákat podnikatelské subjekty a 

organizace. 

                                                           
1
 Zakladatel marketingového mixu byl James Culliton, který vytvořil tzv. „mix jednotlivých ingrediencí“. 

Později se čtyřmi složkami pracoval Richard Clevett. Jedná se o složky – produkt, cena, distribuce a 
propagace. 
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2.2 Marketingové prostředí města 

Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy 

rozvíjet se a udržovat úspěšné transakce a vztahy se svými cílovými zákazníky. Definovat 

marketingové prostředí města je poněkud složitější než v případě společnosti.  

 Pod pojmem marketingové prostředí města je možné si představit systém, který je 

složený z podsystémů. Základní dělení marketingu je na makroskopické a mikroskopické 

prostředí (viz obr. č. 1) [7]. 

 

 

Obrázek č. 1 Marketingové prostředí, Zdroj[7] 

2.2.1Mikroprostředí města 

Mikroprostředí města je tvořeno faktory, které ovlivňují funkci města. Tyto faktory se 

podílí také na tom, aby byli uspokojováni noví zákazníci a spoluobčané. 

 Ovlivňuje jej několik faktorů, mezi ty nejdůležitější patří: dostupnost města 

z hlediska geografických umístění, přístup do jiných regionů, dopravní dostupnost území2, 

rychlost a kvalita dopravní infrastruktury, dostupnost samosprávy z hlediska lokalizace 

v regionu, koncentrace jednotlivých oddělení, flexibilita3, dostupnost informací o 

přilehlých městech a obcích a časová dostupnost. 

Mikroprostředí se dělí na: 

• Interní mikroprostředí;  

• Externí mikroprostředí [7]. 

 

 

                                                           
2
 Silniční, železniční, letecká doprava 

3
 Rychlost zásahu hasičů a policie. 
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Interní mikroprostředí 

 S interním mikroprostředím je spojené město a jeho organizační struktura. Město má 

status právnické osoby a v tom případě vykonává správu samostatně a samo nakládá se 

svým majetkem. Organizační struktura města je tvořena: zástupci4, zastupitelstvem a 

primátorem města (popř. starosta obce) [11,12]. 

 

Externí mikroprostředí 

Externí mikroprostředí je tvořené faktory, které se podílí na jeho vnějších vlivech. Tyto 

vlivy přispívají ke zvýšení atraktivity města. Patří mezi ně: 

• Obyvatelé 5 - jedná se o nejdůležitější článek; 

• Dodavatelé – mohou to být firmy nebo jednotlivci; 

• Marketingoví zprostředkovatelé – jsou nedílnou součástí externího mikroprostředí. 

Jejich funkce je ta, že pomáhají městu v propagaci a tím se dostávají do podvědomí 

lidí. 

 

2.2.2 Makroprostředí města 

Jedná se o prostředí, které nepřímo ovlivňuje zákazníka. Makroprostředí je tvořeno okolím 

a jeho prostředím, které jej ovlivňuje. Pro analýzu makroprostředí se používá STEEP 

analýza6. Analýza je zaměřená na širší okolí a to na faktory: demografické a geografické, 

politické, ekonomické, ekologické, technologické a sociální [11,12]. 

A) Demografické a geografické prostředí 

Jedná se o analýzu obyvatelstva – počet obyvatel, hustotu, pohlaví, věk, zaměstnání, 

příjem, stupeň vzdělání, rodinné poměry, etnický původ, počet členů v rodině, porodnost, 

úmrtnost, přistěhovalí, odstěhovaní aj. Demografické prostředí je jedním z nejdůležitějších 

částí makroprostředí. Prostředí je důležité pro marketing, ale i samosprávu, jelikož se týká 

obyvatel, kteří tvoří samotná města.7 

 Geografické prostředí dělí určitý trh na různé zeměpisné jednotky, mezi které patří 

region, město, venkov, klima a terén. Na základě geografického prostředí se firma 

rozhodne, kde bude působit [16,11]. 

                                                           
4
 Vykonávají samosprávu města, zvoleni obyvateli města. 

5
 V první fázi je nazýváme zákazníky 

6
  Analýza poukazuje na situaci a trendy v makroprostředí, pomáhá městům při splnění jejich 

marketingového plánu a cílů.  
7
  Informace o demografickém prostředí www.czso.cz 
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B) Politické prostředí 

Politické prostředí, mnohdy také nazývané politicko - právní prostředí.  Prostředí je 

tvořeno mnoha faktory, které se do velké míry podílejí na rozhodování a plánování 

městského marketingu.  Toto prostředí upravuje vláda pomocí zákonů, vyhlášek a 

předpisů. Klade velký důraz na to, aby představitelé měst jej používali. 

Mezi základní zákony, které upravují samosprávu ČR patří: 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

• Listina základních práv a svobod, 

• Evropská charta místní samosprávy, 

• Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

• Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

• Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, 

• Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, 

• Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

• Zákon č.40/1964 Sb. Občanský zákoník, 

• Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 

• Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

• Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

• Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti [4]. 

C) Ekonomické prostředí 

Většina ekonomických faktorů jsou do velké míry spojeny s politikou a s jejím vývojem. 

Je možné tedy říci, že na ekonomickém prostředí má výrazný vliv hospodářská politika, 

politika státu, ale i regionů, ve kterém se město nachází. Prostředí je tvořené faktory, které 

musí být vyvážené. Na jedné straně jsou faktory, které ovlivňují možnost nabízet výrobky 

a služby a na straně druhé kupní síla obyvatelstva. Kupní sílá je také závislá na několika 

faktorech a to na to -  příjmu, výšce úspor, úrovni cen, vývoji inflace, míry 

nezaměstnanosti a sociálním zabezpečení [4]. 

D) Ekologické prostředí 

V současné době se kvalita životního prostředí neustále zhoršuje. Město a jeho 

představitelé mohou do velké míry ovlivnit kvalitu životního prostředí v regionu města. 

Mohou toho dosáhnout různými způsoby a to např.  

• Recyklace odpadů – každý druh odpadu bude vyvážen samostatně; 

• Vytápění na plynná paliva; 

• Využívání alternativních systémů ohřevu vody – kolektory, konvektory; 

• Zákaz spalování nebezpečného odpadu [4]. 
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3. MARKETINGOVÝ MIX 
 

Marketingový mix, často také označován jako Marketing mix 4P. Jak už je z názvu zřejmé, 

marketingový mix vychází ze 4 složek (4P). 8Jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů 

marketingové strategie. Marketingový mix slouží k plnění základních cílů – městského 

marketingu, také může sloužit na jeho propagaci. 

 Podle Kottlera a Amstronga může být marketingový mix definován jako: “soubor 

taktických marketingových nástrojů - výrobní, cenové, distribuční a komunikační politiky, 

které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“9 

Mezi nástroje marketingového mixu patří [8]: 

1. Produkt 

2. Cena 

3. Distribuce 

4. Komunikace 

 

3.1 Produkt (Product) 
Pod pojmem produkt je možné si představit jakoukoliv nabídku, která je určená pro prodej. 

Může se jednat o předměty, myšlenky, služby, ale také i osoby či města. Produkt města a 

ostatní produkty mají stejný charakter a to ten, že je třeba poznat zákazníkovy tužby a 

potřeby, aby v konečné fázi byl na trhu produkt úspěšný.  

 Pokud chceme svým potencionálním zákazníkům představit produkt města, 

můžeme jej prezentovat např. na internetových stránkách města, kde uvedeme všechny 

plány města tak, aby zaujalo co nejvíce zákazníků a v konečné fázi také obyvatel města. 

 Podle Kotlera je definice produktu následovná – „ Produkt je cokoliv, co můžeme 

nabízet na trhu k uspokojení potřeb nebo přání. Produkt se vyznačuje dvěma vlastnostmi. 

Každý výrobek tvoří image a funkční vlastnosti“ 

 Soukalová definovala produkt jako „Výrobek je hmotný statek, služba ale i 

myšlenka, která se stává předmětem směny na trhu a je určena k uspokojování lidských 

potřeb“. 

 

                                                           
8
  Zakladatel Marketingového mixu - Neil H. Borden 

9
 Kotler, Armostrog – Definice marketingového mixu (2004) 
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Obrázek č. 2 Definice produktu podle Kotlera, Zdroj [7] 

 

 

 

Produkt města se skládá z několika faktorů, mezi které můžeme zařadit: 

1) Úroveň bydlení 

• Městské, vesnické; 

• Nadstandardní, standardní, sociální; 

• Individuální, skupinová, paneláková výstavba; 

• Mezonetové byty; 

• Dostupnost služeb; 

• Kvalita životního prostředí v okolí. 

 

2) Podmínky na podnikání 

• Investiční možnosti; 

• Obchodní možnosti; 

• Kulturní a sportovní vyžití; 

• Služby. 

 

3) Pracovní příležitosti 

• Dostatek firem v okolí; 

• Stáže ve firmách; 

• Rekvalifikační kurzy. 

 

4) Vzdělání 

• MŠ v místě bydliště; 
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• Středoškolské; 

• Vysokoškolské. 

 

5) Turismus 

• Architektonické a kulturní akce; 

• Festivaly a slavnosti; 

• Lázně. 

 

 Komplexní produkt – někdy také nazýván jako „komplexní výrobek". 10Produkt je 

možné dělit na 3 častí. První část, mnohdy považovaná jako nejdůležitější část je jádro 

produktu. Pod pojmem „jádro“ je možné si představit to, co zákazník koupí. Může to být 

např. kniha, fotoaparát či počítač. 

 

  Druhá část se nazývá reálný produkt. Philip Kotler druhou část také označuje jako 

„první slupky“.  Tato část zahrnuje vzhled produktu, kvalitu provedení, značku a obal. 

Poslední částí je rozšířený produkt. Podle Kotlera – „poslední slupky“. Do poslední části 

patří doplňkové služby. Mohou to být: rychlost dodávky, záruka, servis, dodavatelský úvěr 

apod. 

 Soukalová popisuje produkt jako „Charakteristiku, jakost, značku, design, 

vlastnosti, balení, velikost, záruku, služby, rozmanitost, výnosy a životní cyklus výrobku“. 

Podle ní se také produkt dělí na: 

• Jádro výrobku – samotný výrobek; 

• Rozšiřující efekty výrobku – obal, značka, balení. 

 Na produkt je možno se také dívat z pohledu městského marketingu. V tomto 

případě bude produktem území a všechny podmínky, které se k danému území vztahují, 

aby uspokojily nároky zákazníka. Mohou to také být přírodní území, lázně, turistické 

oblasti, památky, byty a domy. Jako jádro produktu v tomto případě bychom vzali služby, 

které dané území pro své zákazníky poskytuje. Vždy jde právě o to, zda je město něčím 

zajímavé, ať už pro nové obyvatele nebo pro turisty [8]. 

 Město může také svým investorům či novým obyvatelům nabízet tzv. rozšířený 

produkt.  Jedná se o různé výhody a záruky, které město nabízí. Pro zvýšení počtu obyvatel 

může město prodávat levnější pozemky než konkurenční města. Pro investory může být 

zajímavé, že město vybuduje dopravní infrastrukturu – bude lépe dostupné [7]. 

 

                                                           
10

 Kottler Philip – definice produktu 
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3.2 Cena (Price) 
Každý výrobek má svoji cenu. Z pohledu marketingu cena představuje vyjádření hodnoty 

produktu. Každý spotřebitel se snaží produkt koupit za co nejmenší cenu, proto cena 

v tomhle případě hraje klíčovou roli, ať už z pohledu spotřebitele nebo výrobce. Pro 

výrobce musí být cena produktu taková, aby byl schopný čelit konkurenci a přitom 

neprodělal. 

 U marketingového mixu města je možné vnímat přeměny ceny, která se mění také 

v závislosti na inflaci. Mohou to být na příklad (dále jen např.): ceny pozemku, ceny 

nemovitostí, daně a poplatky, které jsou také rozhodující při výběru území pro podnikání či 

bydlení. 

 Podle ČR ústavy jsou města a vesnice financovány ze státního rozpočtu a také 

svépomocí. Prostředky, nacházející se v obecních rozpočtech jsou svou povahou veřejné 

finanční zdroje. Měly by proto sloužit k uspokojování potřeb obyvatelstva, proto bývá na 

obce vyvíjen tlak, aby tyto prostředky používaly efektivně a hospodárně, a aby celé jejich 

finanční hospodaření odpovídalo těmto požadavkům[7,8].   

  V současné době se finanční rozpočet měst a obcí sestavuje na 3 roky dopředu. 

V průběhu se však může pozměnit nebo upřesnit. Město má však také své příjmy, které 

díky daním vybírá od obyvatelů. Je to daň z nemovitosti, daň ze psa, daň z motorových 

vozidel, daň za ubytování, daň za užívání veřejného prostranství, daň za svoz komunálního 

odpadu, daň za vodné a stočné. 

 Geuens charakterizoval cenu jako „Jediný marketingový nástroj, který nic nestojí, 

naopak je zdrojem prostředků pro výrobu a marketingové aktivity“. 

 

3.3 Distribuce (Place) 
Distribuci v rámci marketingového mixu je možné charakterizovat jako doručení produktu 

od výrobce ke spotřebiteli prostřednictvím distributorů. Distribuce se může skládat 

z jednotlivců, firmy nebo několika firem. 

 V městském marketingu je distribuce označena jako dostupnost města. Jedná se 

především o jeho geografickou polohu, infrastrukturu města, ale také značení města. Město 

se také dostává do podvědomí obyvatel prostřednictvím realitních kanceláří, které nabízí 

na prodej např. pozemek ve městě. 

 Jak už bylo zmíněno, infrastruktura je nedílnou součástí města. Vytváří lepší 

podmínky, dostupnost, zvyšovaní kvality a úrovně života [7,8].   
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3.4 Komunikace (Promotion) 
Komunikace je součástí marketingového mixu, která by neměla být podceňována. 

Propagace produktu umožní, aby se budoucí zákazníci o novém produktu něco dozvěděli. 

Jde o to, aby se produkt dostal do podvědomí zákazníků.  

 Jde o výměnu informací mezi lidmi, kteří chtějí něco oznámit o produktu, 

zprostředkovat jej či se jen podělit o zkušenosti. Jedná se tedy o ovlivňování chování 

zákazníků. K tomuto účelu nám slouží metoda zvaná Komunikační mix. Skládá se z 

reklamy, podpory prodeje, public relations a osobního prodeje. 

 Pokud jde o město, tak také musí komunikovat se svými zákazníky. Musí vědět své 

produkty nabídnout, dát vědět zákazníkům, že se bude konat festival apod. Je velmi 

důležité, aby úřady komunikovaly se svými zákazníky. Města často pořádají veřejné 

zasedání, kdy svým posluchačům sdělí své marketingové aktivity [7,8].   
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4. KOMUNIKAČNÍ MIX MĚSTA 
 

Úspěšné fungování města závisí na schopnosti komunikace a kooperace zainteresovaných 

subjektů. Mezi zainteresované subjekty je možné zařadit:  

• Podniky; 

• Městské představitele; 

• Správy města. 

 Komunikační mix se skládá z více prvků a z kombinace specifických nástrojů, které 

využívají firmy pro splnění marketingových cílů. Jednotlivé nástroje a prostředky 

komunikačního mixu jsou určené pro jinou cílovou skupinu. Komunikační mix se skládá 

z těchto nástrojů: 

• Reklama; 

• Přímý prodej; 

• Podpora prodeje; 

• Public relations [2]. 

 

4.1 Reklama 

Reklamu je možné definovat jako formu, která je placená. Hlavní úkol reklamy je 

podporovat myšlenky výrobků, ale i služeb. Je možné ji použít i při propagaci města, kde 

může být významným nástrojem. Pomocí reklamy je město možné zviditelnit a dostat se 

tak do podvědomí obyvatel a turistů z vedlejších měst. U propagace města jde ve velké 

míře o propagační materiály. Reklama je zaměřená na externí zákazníky města, 

potencionální obyvatele, turisty a investory [2]. 

 Každé město má propagační materiály. Mohou to být pohlednice, turistické mapy, 

mapy památek, kalendáře a letáky. Je možné zde také zařadit propagaci v domácích či 

zahraničních novinách. Velmi důležité je umístění reklamy, nejde jen o noviny, ale také o 

informační středisko. Informační středisko by mělo být nejlépe umístěno tam, kde se 

pohybuje nejvíce lidí. (např. ve Zlíně je Městské informační a turistické středisko umístěné 

na Náměstí Míru). 

 Neméně významnou úlohu při reklamě hraje internet. Může sloužit jako forma 

prezentace města. Většina měst má své internetové stránky, kde jsou uvedeny případné 

kontakty, historické památky a pořádané akce ve městě. Na internetových stránkách by 

mělo být také uvedeno, jaká je dostupnost města, kde by měly být uvedeny všechny možné 

přístupy do města (včetně cyklostezek) [2,4] 
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 Stránky měst neslouží jen pro návštěvníky a turisty, ale hlavně pro potencionální 

investory. Internetové stránky by měly obsahovat kontakty, povinnosti občana, 

charakteristiky správy města (obce), infrastrukturu města, kulturní památky a již zmíněné 

kulturní vyžití. 

Výhody internetových stránek města: 

• Virtuální prohlídka města; 

• Dostupnost 24 hodin denně; 

• Informace o pořádaných akcích ve městě; 

• Nízké náklady. 

 

4.2 Přímý prodej 

Je možné charakterizovat jako spolupracují marketingový systém, který využívá jednoho 

nebo více faktorů pro dosažení výsledků u cílové skupiny. Cílem přímého marketingu je 

vybudovat dlouhodobý a loajální vztah se zákazníkem. Charakteristiky přímého 

marketingu patří i pro městský marketing. Jedná se o doručování poštovních zásilek 

občanům formou letáků nebo prospektů. Většina měst tento způsob také využívá, kdy 

informuje obyvatele o akcích ve městech, zasedání zastupitelstva apod [2,4]. 

 

4.3 Podpora prodeje 

Úkolem podpory prodeje je podpořit zákazníka, aby se opakovaně zakoupil produkt nebo 

službu. Z pohledu městského marketingu při podpoře prodeje chceme zaujmout zákazníky 

formou slev a akcí. Může to být např. formou snížení nájemného, snížení cen pozemků 

nebo formou vlastních investicí do města. K tomuto účelu se používají výroční zprávy, 

brožury a prospekty [2,4]. 

 

4.4 Public relations 

Public relations (často uváděné PR) lze definovat jako vztah s veřejností prostřednictvím 

různých nástrojů. Nejčastěji formou publicity, která zdůrazňuje dobré jméno firmy. 

Publicita je také jedním z nástrojů samosprávy, kdy představitelé města hovoří s veřejností, 

institucemi a okolím. Jejich úkolem je také ve veřejnosti vytvořit důvěru. 
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 Mezi hlavní výhody PR můžeme zařadit poměrně nízké náklady. Představitelé 

dokážou oslovit širokou veřejnost. Pokud je PR dobře vedený, jeho výsledkem by měly být 

sympatie zainteresovaných institucí. 

 V tomhle oboru je možné uplatnit velké množství institucí, kterými mohou být: 

kultura, sport, sponzoring, konference, přednášky a semináře. Do PR je možné také zařadit 

marketing událostí nebo-li „event marketing“. V rámci marketingu se uspořádávají různé 

druhy akcí, mezi které nepochybně patří veletrhy, výstavy, semináře atd [2,4] 

 

4.5 Potřeby a informace 

Mezi hlavní cíle samosprávy patří podporovat spravované území. Členové samosprávy se 

proto snaží o co nejlepší komunikaci s obyvateli města. Každý obyvatel má několik 

požadavků, které by měli pochopit zastupitelé města, kteří by měli následně vysvětlit 

požadavky samosprávy. 

Mezi základní požadavky obyvatelů můžeme řadit: 

• Orientovat se ve městě, na radnici a úřadech; 

• Seznámit se s úředními hodinami; 

• Orientovat se v dokumentech pro rozvoj města (územní plán, rozpočet…); 

• Znát strategii města [2,4]. 
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5. CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ SAMOSPRÁVY 
 

Veřejná správa není totožná se správou v obecném významu, která zahrnuje činnosti 

směřující nejen k plnění cílů veřejných, ale i soukromých. V rovině obecné správy nutno 

rozlišovat např. správní činnosti ve smyslu administrativních činností, organizačních 

činností, plánování, kontrolování a řízení [9]. 

 Obsah správy je daný podle toho, kdo jej spravuje nebo podle objektů – co 

spravuje. Podle Zdeňka Koudelky je možné správu ztotožnit s hospodářstvím a považovat 

ji za činnost účelovou. 

 

5.1 Historie veřejné samosprávy 

Veřejná samospráva ČR prošla po roce 1989 významnou reformou. Po roce 1989 byla 
přijata česká ústava, která souvisela se zánikem Československa. Územní samospráva 
prošla reformou. Jednalo se o proces, který byl složitý a zdlouhavý. Reforma byla 
rozdělena na dvě fáze. 
 První fázi můžeme považovat za období od revitalizace obcí na samosprávných 

principech v roce 1990 až do ustanovení orgánů krajských samospráv. Fáze končí rokem 

2000 [9].  

 Druhá fáze je pak považována za ukončení činnosti okresních úřadů od 31. 12. 

2002. Jednalo se také o převedení agendy na obce a kraje. Pro obě fáze byly oporou 

ústavněprávní zákony, které byly blíže definovány v zákonech. 

 Po roce 2000 byl přijatý dlouho očekávaný zákon č. 129/2000 sb. O krajích 

(krajské řízení). Následně kraje vznikly jako třetí úroveň územní samosprávy. Jednalo se 

však pouze o dočasnou situaci, kterou v roce 2002 (31. 12. 2002) odsouhlasili zákonodárci. 

Po tomhle datu se opět jednalo o dvouúrovňovou územní správu. Územní správa a veškerá 

územní práva jsou svěřena krajům a obcím [9]. 

 Změna zákona z tříúrovňového na dvouúrovňový se samozřejmě neobešla bez 

přesunu působnosti ze zrušených okresních úřadů. Změna se týkala toho, že kompetence 

české územní samosprávy došla k přesunu působností obcí na působnost krajů. 

 V ČR je přes 80% malých obcí  a přes 60%  obcí do 5000 obyvatel a díky tomu je 

výkon státní samosprávy obtížný. Tento problém se podařilo odstranit rozdělením obcí do 

tří stupňů a to na: malé obce, větší obce a největší obce [9]. 
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5.2 Ústava České Republiky 

Česká ústava je tvořena preambulí a osmi hlavami. Bližší vymezení územní samosprávy je 

pak podrobněji v sedmé hlavě ústavy, která nese název – Územní samospráva. 

 Problematika je blíže rozepsána v sedmé hlavě v čl. 99, kde je stanoveno členění 

států na obce, které jsou definovány jako základní územní správní celky. Kraje jsou 

definovány jako vyšší územně správní celky. Dále je zde popsáno právo územních 

samosprávných celků na samosprávu, právo na vlastní majetek a hospodaření podle 

vlastního rozpočtu a také je stanoveno zastupitelstvo jako základní orgán územních 

samosprávných celků [9]. 

 Základ územní samosprávy je také zdůrazněn v ústavní garanci ochrany územní 

samosprávy prostřednictvím Ústavního soudu. Ústava dále stanovuje, že Ústavní soud 

rozhoduje o ústavní stížnosti orgánu územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu. 

V dnešní době se používá několik zákonů týkající se územní samosprávy. Patří mezi ně: 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, 

• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, 

• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, 

• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích [9]. 

 

5.3 Evropská Unie a samospráva 

Bylo by možné říci, že problematika územní legislativní úpravy samosprávy nepatří do 

pravomoci Evropské Unie (dále jen EU), ale do pravomoci členských států. Avšak ač by se 

zdálo, že územní samospráva České republiky (dále jen ČR) je EU opomíjena, není tomu 

tak [30]. 

 Před koncem roku 1998 byla problematika zemní samosprávy ČR popsána 

v hodnotících zprávách EU. Komise EU informovala o jednotlivých pokrocích, které 

členské země dosahovaly. 

 Reforma české veřejné územní samosprávy byla ve vzájemném souladu s EU, aby 

vyhovovala také standardům EU. Není proto možné považovat, že plánovaný vstup do EU 

souvisí s reformou územní samosprávy. Reforma byla nutná už z důvodu pouhého stavu 

při pádu totalitního režimu, kdy samospráva ve veřejné správě prakticky neexistovala [30]. 
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5.3.1 Rozvoj regionů 

Jedná se o nevýznamnější faktor z hlediska ekonomického rozvoje. Nástrojem důsledného 

uplatňování volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob, který je základním principem 

fungování EU. Dále instituce EU vycházejí z principu subsidiarity, který je základem 

decentralizace [9]. 

 Vzhledem k různorodosti tradic nemá regionalizace jednotný charakter. Většina 

zemí střední a východní Evropy buduje regiony nejen pro realizaci regionální politiky, ale 

také z hlediska čerpání prostředků z fondů EU. 

 Při založení EHS (Evropského hospodářského společenství) byla ekonomické a 

sociální soudržnost významným cílem. Podpora společenství se provádí pomocí 

strukturálních fondů. Do strukturálních fondů patří: Evropský sociální fond, Evropský 

zemědělský fond a Evropský fond regionálního rozvoje. Rok 1988 byl pro strukturální 

fondy významný. Od téhož roku představují fondy integrovaný systém, který se v současné 

době podílí na rozpočtu EU (jednou třetinou) [9]. 

 

5.4 Evropská charta územní samosprávy 

Jedná se o dokument, který byl přijatý v rámci rady Evropy ve Štrasburku, která se konala 

dne 15. 10. 1985, ČR ji podepsala dne 28. 5. 1998 a od roku 1. 9. 1999 vstoupila 

v platnost.  

 Dokument obsahuje preambuli, ve které je definován význam územní samosprávy 

v různých evropských zemích a je důležitým příspěvkem k budování Evropy založené na 

zásadách demokracie a decentralizace moci. Mezi poslední významné počiny charty 

nepochybně patří přijetí pracovního návrhu Charty dne 31. 5. 2008 a přejmenování na 

Chartu regionální demokracie [30]. 

 Charta zdůrazňuje dvě základní výchozí teze: místní společenství jsou jedním z 

hlavních základů demokratického systému a právo občanů podílet se na řízení veřejných 

záležitostí je jedním z demokratických principů, jež jsou uznávány všemi členskými státy 

Rady Evropy. Členské státy pak vycházejí z toho, že právě na místní úrovni může být toto 

právo nejsnáze vykonáváno a místní orgány, vybavené reálnou působností a odpovědností, 

mohou zajistit správu efektivní a blízkou občanům. Ochrana a posilování místní 

samosprávy v různých evropských zemích jako důležitým příspěvek k formování Evropy, 

založené na principech demokracie a decentralizace moci [30].  

 Česká republika však není vázána všemi ustanoveními Charty. Učiněné výhrady 

souvisí s odlišnou právní úpravou a v některých případech s neexistencí vnitrostátní právní 

úpravy, která by reflektovala veškerá ustanovení Charty. První výhrada souvisí s rozsahem 

místní samosprávy, kdy je v Chartě umožněna výjimka, aby místní společenství dovolila 

orgánu, který na ně přenesl pravomoci, pokud to lze, upravit si výkon přenesených 
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pravomocí dle svého uvážení s přihlédnutím k místním podmínkám. U nás tedy platí, že je 

zaveden jednotný systém výkonu přenesených pravomocí. 

 Jako poslední a nejvýznamnější výhrada se týká financování územní samosprávy. 

Výhrada souvisí zejména s odlišnou právní úpravou v oblasti finančního práva a s odlišnou 

koncepcí daňové soustavy a systému přerozdělování vybraných finančních prostředků. 

V právním řádu ČR je systém přerozdělování financí přesně daný zákonem a ani místní 

samospráva nemůže ovlivňovat výši daňové sazby. Výjimka je u místních poplatků, které 

vybírají přímo obce. Náš právní řád také nezná institut tzv. místních daní tak, jak je uveden 

v čl. 9 odst. 3 Charty. Česká republika učinila též výhradu k té části Charty, která se týká 

ochrany finančně slabších místních společenství [30]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. MĚSTO ZLÍN 
 

Město Zlín má mnohaletou histori

bylo přejmenováno na Zlín. M

s Tomášem Baťou, který mě

obrázek č. 1 a č. 2. 
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Obrázek č. 3: Znak Zlína, Zdroj: město Zlín 

 

 

Obrázek č. 4: Vlajka Zlína, Zdroj: město Zlín 
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6.1 Historie města 

První zmínka o městě pochází z roku 1322, kdy byl městečkem a sídlem dost rozsáhlého 

feudálního panství. V roce 1357 zlínské panství získal  biskup Albrecht ze Šternberka11.  

Ve stejném roce hrál významnou roli zlínský hrad, který, který se stal nadlouho sídlem 

biskupových příbuzných.  

 Je tady také zmínka o markraběti Joštovi  Lucemburském, který zde vládl velmi 

krátce. Později však hrad vrátil opět Šternberkům, kteří hned toho roku 1397 rozmnožili 

práva a výsady měšťanů, takže Zlínu se rozšířily možnosti hospodářského rozvoje. Po 

husitských válkách byli nuceni Šternberkové Zlín prodat [25]. 

 Následovala další válečná tažení, kdy české vojsko krále Jiřího čelilo uherským 

útokům. Pak bylo období míru, které trvalo přes více než sto let. V těchto letech se městu 

velmi dařilo. 

 Další významná osobnost, která sedla na trůn, byl král Vladislav, který v roce 1509 

povolil konání trhů a další hospodářské výsady. Dařilo se místním řemeslníkům, město 

velmi prosperovalo. V roce 1556 přibyla nová radnice města a 1582 nová škola. Kolem 

roku 1600 byl Zlín poměrně moderním městem s živým hospodářským střediskem. 

 Následovalo válečné období, které trvalo třicet let (1618-1648). Zlín po neustálých 

taženích Habsburků zůstal poničený a téměř vylidněný. Trvalo přes sto let, než se město 

vzpamatovalo a postavilo se zase zpět na nohy [25]. 

 Až  počátkem 18. století ve městě ožilo řemeslo a obchod. Zlín se mohl pyšnit nově 

přestavěným kostelem a zámkem. V roce 1779 byla založena plátenická manufaktura, 

trvání však nebylo dlouhé (1779-1780). 

 Větší průmyslové podniky se objevily až v 19. století. Jako první byla vybudována 

továrna na zápalky (1850). O osmnáct let později byla založena továrna na boty, ale 

průmyslové podniky později zanikly. Rok 1894 byl pro Zlín významný, tento rok byla 

založena Baťova továrna na boty. O několik let později byla založena škola práce a 

vybudována železnice ve městě [25]. 

 V roce 1911 se zlínský podnikatel Tomáš Baťa obrací na známého pražského 

architekta Jana Kotěru s plánem na návrh své vily na Čepkově. Jan Kotěra dodal stavbě 

zásadní dispoziční změny. Vilu pojal jako dvoupodlažní, kde ústřední prostor tvořila 

centrální hala s dřevěným točitým schodištěm a ochozem. Na výzdobě interiéru (vitraje, 

stropy) se podílel pražský výtvarník František Kysela [25]. 

                                                           
11

 Významná osobnost u dvora Karla IV. 
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Obrázek č. 5: Vila Tomáše Bati, Zdroj: město Zlín 

 20. století bylo taktéž velmi zajímavé, co se týče historie města. V roce 1907 byl 

zvolený starosta Zlína T. G. Masaryk. Od roku 1923 byl Tomáš Baťa novým starostou. 

Postaral se hlavně o to, že ze Zlína se stalo krásné a moderní město. Další rozvoj města byl 

v roce 1923-1932 , kdyby byl vybudován studijní ústav, později bylo také zřízeno okresní 

gymnázium obchodní akademie a průmyslová škola. V roce 1936 byla zahájena výstavba 

stavby „jednadvacítka“ neboli „Zlínský mrakodrap“12, jednalo se o správní budovu Baťovy 

firmy, kterou nechal vybudovat Jan Antonín Baťa. Budova se tak stala dominantou města a 

také díky ní začalo být město nazýváno „Městem století“. 

 V roce 1945 byly Baťovy domy vyvlastněny. O rok později vybudováno 

filharmonické divadlo (dnes divadlo B. Martinů). Další rok byl Zlín přejmenován na 

Gottwaldov, z důvodu sídla kraje. V roce 1959 byly zřízeny tyto stavby: 

• Ateliér pro design Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze; 

• Pobočka SVŠT Bratislava; 

• Počátek výstavby panelové zástavby Jižní svahy; 

• Otevřena nová budova divadla [25]. 

 Až v roce 1990 byl Gottwaldov přejmenován na Zlín. O několik let později byla 

zřízena fakulta managementu a ekonomiky. Tentýž rok (1995) bylo rozšířeno zlínské 

muzeum o expozice věnované cestovatelům Hanzelkovi a Zikmundovi. V roce 1997 se 

                                                           
12

 Budova má označení 21 – proto se jí říká „jednadvacítka“. Budova byla označena podle amerického stylu. 
Číslo budovy udává přesnou polohu v areálu, první číslice (dvojka) označuje řadu budovy (bráno od východu 
na západ) a druhé číslo (jednička) představuje řadu budovy (od jihu k severu). Mrakodrap vznikl podle 
projektu architekta Vladimíra Karfíka. 
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s přijatým zákonem o vyšších územně samosprávních celcích došlo k vytvoření zlínského 

kraje. Rok poté začal působit Baťův nadační fond.  

 V 21. století došlo k založení Univerzity Tomáše Bati (2000). Zlín se dostává do 

podvědomí lidí jako metropole zlínského kraje. V roce 2006 byl položen základní kámen 

kongresového a univerzitního centra, o čtyři roky později bylo jeho slavnostní otevření  

[25]. 

 

6.2 Současnost města 

V současné době je město velmi moderním městem. Zlín je sídlem Zlínského kraje, ale 

také významným průmyslovým, obchodním a kulturním centrem jižní Moravy. Zlín se dělí 

na 15 katastrálních celků, mezi které můžeme zařadit: Jaroslavice u Zlína, Klečkůvku, 

Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Louky nad Dřevnicí, Lůžkovice, Malenovice, 

Mladcovou, Příluky u Zlína, Prštné, Salaš u Zlína, Štípu, Velíkovou a Zlín. 

  Jak již bylo zmíněno výše, ve městě je soustředěno velké množství středních škol, 

Univerzita Tomáše Bati a také tři nemocnice. Ve Zlíně má zastoupení několik institucí: 

policie, hasiči, finanční úřad, katastrální úřad, nemocnice, nemocnice Atlas, úřad práce, 

krajský soud a pobočka brněnského krajského soudu. V roce 2008 bylo dostavěno nákupní 

a zábavní centrum Zlaté jablko (viz. obrázek č. 5). Budova v roce 2008 vyhrála stavbu 

roku Zlínského kraje [23]. 

 

Obrázek č. 6: Zlaté jablko Zlín, Zdroj: město Zlín 
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6.2.2 Významné budovy ve městě 

Bývalé Baťovi tovární budovy, které byly rekonstruovány, jsou těsně před dokončením. 

Jedná se o budovy 14 a 15 (viz.obrázek č. 5), které nesou název Baťův institut. Po 

dokončení bude v budovách sídlo krajské instituce, knihovny, galerie a Muzea 

Jihovýchodní Moravy i Obuvnického muzea. Budovy již mají za sebou slavností otevření, 

budova č. 14 byla slavnostně otevřena 1. 5. 2013 a budova č. 15 o pár měsíců později (říjen 

2013) [23]. 

 
Obrázek č. 7: Baťův institut, Zdroj: město Zlín 

 

 K další významné (zajímavé) stavbě města nepochybně patří Kongresové centrum, 

které bylo postaveno v roce 2010. Centrum bylo vybudováno jako domovská scéna 

filharmonie Bohuslava Martinů. V současné době budova slouží jak pro koncerty (nejen 

vážné hudby), tak pro výstavy. Kongresové centrum je zajímavé tím, že se skládá ze dvou 

objektů. Tím prvním je prosklená část objektu, která slouží jako vstupní část se šatnami 

pokladnami, informačním střediskem a terasou. Druhý objekt je tvořen dvěma 

víceúčelovými sály, které mají akustické podlahy a podhledy. Ukázka centra je na obrázku 

č. 6 [23]. 
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Obrázek č. 8: Kongresové centrum, Zdroj: město Zlín 

 

 Další neméně významnou stavbou je Vědecko – technologický park UTB. Stavba 

byla postavena v roce 2012 a v témže roce získala ocenění Stavba roku. Jak je již patrné 

z názvu, budova je využívána pro sídlo výzkumným pracovníků a ověřování nových 

technologií. Konstrukce budovy je ze skeletu, který využívá železobetonových sloupů 

umístěných v přízemí, a v patře jsou částečně ponechány bez plášťové výplně [23]. 

 

Obrázek č. 9: Vědecko – technologický park UTB, Zdroj: město Zlín  
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6.3 Rozvoj města 

Město vytvořilo program nazvaný Zlín 2020.13 Vize zastupitelstva je taková, že město 

bude konkurence schopným centrem Zlínského kraje a přirozeným jádrem více než 100 

tisícové městské aglomerace s dokončeným napojením na páteřní dopravní síť České 

republiky a moderním terminálem veřejné dopravy, které současně nabízí vysokou kvalitu 

života svým obyvatelům ve všech souvisejících oblastech – zaměstnanost a trh práce, 

bydlení, občanská vybavenost, sociální soudržnost a bezpečnost a životní prostředí. 

 V roce 2020 by mělo mít město vybudovanou image podnikavého, chytrého, 

kreativního města s odkazem na Baťovu tradici. Ve směru budované image jsou současně 

orientovány projekty respektující priority Evropské unie pro programové období 2014-

2020 [29]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Program Zlín 2020 byl schválen 13. 12. 2012 usnesením zastupitelstva města Zlína 
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7. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ ZLÍNA 
 

Představuje soubor úkolů a dílčích opatření, které pomáhají uspokojit požadavky 

zákazníků a firmě dosáhnout svých cílů. Všechny ovlivnitelné faktory, které nějakým 

způsobem mohou ovlivnit poptávku po výrobku a které rozhodují o jeho úspěchu. 

Marketingový mix můžeme rozdělit na dvě části a to: 

• Mikroprostředí; 

• Makroprostředí. 

 

7.1 Makroprostředí města 

Faktory, tvořící makroprostředí města jej mohou posílit, ale také poškodit. Proto město tyto 

faktory analyzuje a vyhodnocuje a z nich stanovuje ohrožení a příležitosti. Je třeba si však 

uvědomit jejich neustály vývoj a vliv na město. Analýza je ideálním řešením jak zjistit, 

které faktory jsou pro město nejdůležitější. 

 

7.1.1 Demografické prostředí 

Město Zlín je centrálním městem Zlínského kraje. Zlínský kraj je svou rozlohou 3963 km2 

čtvrtým největším krajem v České republice (dále jen ČR), avšak hustotou obyvatel 148,3 

osob/km2 je pátým nejlidnatějším. Na území zlínského kraje se v roce 2012 nacházelo 305 

obcí, z nichž 30 má statut města.  

 V současné době ve městě žije 587 693 obyvatel, avšak tento počet se od roku 2000 

neustále snižuje (s výjimkou let 2007 a 2008). Počet obyvatel se během roku 2000 snížil o 

1337 osob, což je o 0,2%. Tabulka č.1 a č. 2 znázorňuje počet přistěhovaných 

odstěhovaných a lidí zlínského kraje podle pohlaví. Pro názornou ukázku jsou tabulky 

doplněny grafy [20]. 

 

Tabulka č. 1: Počet přistěhovalých do zlínského kraje podle pohlaví, Zdroj: ČÚZK 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ženy 2000 1750 1550 1510 1500 1490 

Muži 2300 2000 1500 1500 1380 1490 
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Graf č. 1:Počet přistěhovaných obyvatel do zlínského kraje podle pohlaví, zdroj: ČÚZK 

 

Tabulka č. 2:Počet odstěhovaných obyvatel ze zlínského kraje podle pohlaví, zdroj: ČÚZK 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ženy 1780 1700 1800 1900 1500 1600 

Muži 1900 1800 1800 1900 1830 1720 

 

 

Graf č. 2: Počet odstěhovaných obyvatel do zlínského kraje podle pohlaví, zdroj: ČÚZK 

 V tabulce č. 3 je znázorněno kolísání počtu lidí ve městě. Nejvíce lidí žilo ve městě 

v roce 2000 a nejméně v roce 2010. Z grafu je také zřejmé, že největší skok obyvatel byl 

v roce 2012/2013 [20]. 
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Tabulka č. 3: Vývoj obyvatel ve Zlíně, zdroj: ČÚZK 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet  81100 80900 80100 79500 78900 78500 78100 78000 78000 75700 75500 75900 75500 81000 

 

 

Graf č. 3: Vývoj obyvatel ve Zlíně, zdroj:ČÚZK 

 

 Demografický vývoj ve Zlíně, stejně jako ve Zlínském kraji ukazuje, že se snižuje 

reprodukce obyvatelstva, což má za následek snižující se přirozený vývoj obyvatelstva. 

Ukázka reprodukce obyvatelstva viz tabulka č. 4. Tabulka znázorňuje, že nejvíce dětí se 

narodilo v roce 2006 a 2007, naopak nejméně v roce 2004 [20]. 

 

Tabulka č. 4: Vývoj narození dětí ve Zlíně, zdroj: ČÚZK 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet  740 750 895 895 880 815 830 810 805 845 

 

72 000 

73 000 

74 000 

75 000 

76 000 

77 000 

78 000 

79 000 

80 000 

81 000 

82 000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



29 
 

 

Graf č. 4: Vývoj narození dětí ve Zlíně, zdroj: ČÚZK 

 Snižování počtu dětí je očividné od roku 2008. V roce 2008 reprodukce prudce 

vzrostla o 17% od roku 2004. Od roku 2008 se snížila o 4,75%. Podíl obyvatel 

v produktivním věku (15-64 let) představuje 70,45%, tahle skupina se od roku 2000 

neustále snižuje. K menším změnám dochází i u obyvatel v poproduktivním (důchodovém) 

věku, kdy se od roku 2000 počet obyvatel zvýšil o téměř 10% [20]. 

  

7.1.2 Technologické prostředí 

Dnešní dobu je možné charakterizovat jako dobu, která se zaměřuje na neustálý vývoj a 

výzkum nových technologií. Technologické odvětví dopadá hlavně na změny 

v komunikacích se zákazníky, informace poskytované městy a obcemi a rozvoj 

infrastruktury. Pro prezentaci měst má určitě největší vliv internet. Díky internetu může 

město prezentovat své webové stránky. 

 Podle českého statistického úřadu (ČÚZK) se za posledních pět let počet 

domácností využívajících internetové připojení více než zdvojnásobil. Zatímco v roce 2003 

využívalo internet 41 000 domácností o pět let později jejich počet činil 95 600 [20]. 

 

7.1.3 Politické prostředí 

Zlín se řídí ústavou, která je vydána pro celou ČR. Primátor se tedy volí 1x za 4 roky. Od 

roku 1850 byla jen jednou primátorkou žena a to v roce 2006. V současné době je 

primátorem Zlína MUDR. Miroslav Adámek. 
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7.1.4 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je jedním z nejdůležitějších makroprostředí města. Je tvořeno 

faktory, díky kterým město nabízí výrobky a služby. Může je nabízet jako výrobky, služby 

a kupní sílu obyvatelstva. 

 U ekonomického prostředí je nejvíce zajímává míra nezaměstnanosti. Míra 

nezaměstnanosti vždy klesá v období letních měsíců. V současné době je její hodnota ve 

zlínské kraji 7,7% a konkrétně ve Zlíně 6,8%. Hospodářská krize zasáhla také ČR a od 

roku 2000 se míra nezaměstnanosti zvětšuje. Poprvé 31. 12. 2013 přesáhla míra 

nezaměstnanosti 10% hranici. Obecná míra nezvěstnosti ve zlínském kraji je uvedena 

v tabulce č. 5 (pozn. Míra nezaměstnanosti je vyjádřena v %) [20]. 

Tabulka č. 5: Míra nezaměstnanosti ve zlínském kraji, Zdroj: ČÚZK 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010 

Počet lidí 4,5 4 4,8 5,8 7,5 7,3 8,3 

 

 

Graf č. 5: Míra nezaměstnanosti ve zlínském kraji, Zdroj: ČÚZK 

 Tenhle faktor má velký vliv na potencionální obyvatele. Mohli by toho naopak 

využít investoři, kteří by při větší nezaměstnanosti najali levnou pracovní sílu.  

 

7.1.5 Ekologické prostředí 

V poslední době se jedná o jeden z nejvíce sledovaných faktorů. Mnoho zástupců měst si 

uvědomilo, že je potřeba chránit životní prostředí a této problematice věnovat větší 

pozornost [21]. 

 Podle zákona o odpadech, každá obec či město musí stanovit shromažďování 

odpadu a určit místa, kam jej mohou občané odvážet. Pro tento účel nechal zlínský kraj 
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vybudovat projekt sběrného dvoru, jako inspirace pro okolní města. Zlín má sběrný dvůr 

určený k likvidaci biologických a stavebních odpadů. Město Zlín, jakožto moderní město, 

se také podílí na recyklaci odpadů [21]. 

 Od roku 2006 přibylo registrovaných ekofarem ve zlínském kraji až o trojnásobek 

(o 252%). Na začátku roku jich bylo evidovaných 344 a výměrou pozemků přes 35. 600 

hektarů půdy. Celkově na ekofarmách ve Zlínském kraji převažují trvalé travní porosty s 

chovem masného skotu. Zlín má ze zlínského kraje nejvíce ekofarem, koncem roku 2012 

jich bylo evidovaných 130. 

 Každoročně zlínský kraj pořádá měření kvality vzduchu. Poslední měření se 

uskutečnilo 12. 12. 2012, jehož účelem bylo provést vyhodnocení emisní situace a dopad 

na životní prostředí 14 [21]. 

 

7.2 Mikroprostředí 

V teoretické části bylo zmíněno, že mikroprostředí je tvořeno interními a externími 

složkami. Mezi interní složky se může zařadit městský úřad a jeho zastupitele a 

zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu městského úřadu. 

 Do externích složek je možné zařadit dodavatele, zákazníky, akcionáře, 

podnikatele, konkurence apod. 

 

7.2.1 Dodavatelé elektrické energie 

Město Zlín má více dodavatelů, mezi ty významnější (dodavatelé elektrické energie) 

nepochybně patří instituce jako ČEZ, EON a RWE. Díky těmto společnostem je 

zabezpečena dodávka elektrické energie ve městě a jeho zásobování je z transformovny ve 

Zlíně.   

 Centrální zásobování teplem (dále jen CZT) má ve městě dlouholetou tradici – 

původně to byl energetický zdroj Baťových závodů. V dnešní době Alpiq Generation CZ, 

který vyrábí teplo a ohřev teplé vody pro více jak 20 tisíc domácností. Celá soustava po 

dobu své existence prodělala několik rekonstrukcí, ať už na straně zdroje nebo na straně 

rozvodů.  

 Pro vytápění se ve velké míře využívá horká voda s projektovanými teplovodními 

parametry 120/170 °C. Parní rozvody jsou umístěny v továrním areálu, zásobují jižní část a 

střed města. Primární rozvody jsou majetkem teplárny [29]. 

 

                                                           
14

 Dne 1. 9. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů byl zrušen. 
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Obrázek č. 10 – Mapa Zlína s vyznačeným CZT, Zdroj: teplo Zlín 

 

7.2.2 Dodavatelé vody 

Do roku 1925 byl ve Zlíně jediný vodovod zásobující Hauptův zámek, statek a kašnu na 

náměstí. Vodovod byl proveden z dřevěných trub a jeho vydatnost byla 1 litr/s. 

K rozmachu vodovodní sítě došlo v roce 1931 výstavbou Fryštácké přehrady. 

 Město Zlín má svou hygienickou stanici, která má v rámci státního dozoru 

v evidenci 15 vodovodů zásobujících více jak 5000 obyvatel a 133 vodovodů zásobujících 

do 5000 obyvatel. Převážná část zásobovacích zdrojů (pro více jak 5000 obyvatel) je 

povrchových, zdroje pro zásobování menšího počtu jsou podzemní. 

 Z hlediska úpravy vody je na 6 úpravnách zabezpečována voda chlordioxidem a na 

3 úpravnách ozonem (popř. v kombinaci s plynným chlorem). Hlavními dodavateli pitné 

vody ve zlínském kraji je společnost Moravská vodárenská a.s., která zásobuje více jak 

155 000 obyvatel a podnikatelských subjektů [19]. 

 

7.2.3. Dodavatelé plynu  

Ve Zlíně je několik dodavatelů plynu. Mezi ty nejznámější bychom mohli zařadit: 

• Jihomoravská plynárenská – JMP net; 

• Severomoravská plynárenská – SMP net; 

• E.ON; 

• RWE energie. 
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 Každý občan (resp. Domácnost) si volí sám dodavatele plynu podle svého uvážení. 

Nejlevnější dodavatelem je E.ON, naopak nejdražším RWE. 

 

7.2.4 Konkurence 

Jako konkurenci Zlína je možné označit města, která mají podobnou či lepší nabídku pro 

zákazníky. 

 Mezi konkurenční města je možno zařadit město Olomouc. Město vzniklo již v roce 

1884. Město je vzdálené od Zlína 65 km. Olomouc nabízí turistům výlet na Svatý kopeček, 

procházku zoologickou zahradou či prohlídku po města. K nejznámějším památkám 

Olomouce patří Olomoucký hrad, Olomoucká pevnost, židovské památky, chrámy, kostely 

a kaple [26]. 

 Další město se nachází ve zlínském kraji a je jím město Kroměříž. Město je od 

Zlína vzdáleno 36 km. Historie města se datuje od roku 1848. Kroměříž je známá svým 

Arcibiskupským zámkem, historickými domy15, Bezručovým parkem, květnou zahradou a 

podzámeckou zahradou. Ve městě jsou každoročně pořádány oslavy k založení města a 

Kroměřížské hudební léto [24]. 

 Jako poslední konkurent Zlína je vybráno město Uherské Hradiště, které se nachází 

ve zlínském kraji a od Zlína je vzdálené 30 km. Město bylo založeno 15. října 1257 

českým králem Přemyslem Otakarem II. K nejznámějším akcím na Uherskohradišťsku 

patří Slavnosti vína a otevřených památek, Dolňácké slavnosti písní a tanců, Vlčnovské 

slavnosti a Letní filmová škola.  Město je plné zajímavých archeologických lokalit. Mezi 

něž patří: Hrad Buchlov, zámek Buchlovice, kaple sv. Barbory v Buchlovicích, Skanzen 

Modrá, památník Velké Moravy ve Starém Městě a Baťův kanál [31]. 

 

7.2.5 Veřejnost 

Veřejnost je možné zařadit do třech skupin: 

• Místní lidé – jedná se o obyvatele Zlína s trvalým či dočasným pobytem. V roce 

2012 bylo evidováno 587 119 obyvatel; 

• Lidé ze širšího okolí – navštěvují město díky jeho nabídce veřejných služeb, 

zábavou, ale také za prací. Město Zlín je větší, krajské město, ve kterém je větší 

počet menších firem.  

                                                           
15

 Mezi něž bychom mohli zařadit – Dům rodiny Svobodové, Muzeum Kroměřížska, Radnice, Regentský dům 
a Vrchnostenská sýpka. 
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• Návštěvy ze vzdálenějšího okolí a ze zahraničí – představují turisté, kteří jezdí do 

Zlína za zábavou či kulturou, ale také studenti, kteří studují na Baťově Univerzitě. 

Vedení univerzity umožňuje také zahraničním studentům studovat  ve Zlíně. 
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8. MARKETINGOVÝ MIX MĚSTA ZLÍNA 
 

Podle teorie marketingu města je marketingový mix tvořen z 5 významných částí. 

Marketingový mix bývá také často nazýván „4P“- což je produkt, cena, distribuce, 

komunikace a jako pátou částí jsou považování lidé, kteří tvoří nedílnou součást města. 

 

8.1 Produkt 
Jako produkt je možné považovat město samotné, tedy všechny služby, které město Zlín 

nabízí svým zákazníkům (občanům, investorům a turistům). Občané jsou nedílnou součástí 

města. Proto město, by mohlo nabídnout občanům (i těm potencionálním) lepší bytové 

podmínky a také lepší infrastrukturu. V městě je bydlení ve větší míře zastoupeno 

bytovými domy, které tvoří 284 bytových domů, což představuje 53,61% z celkové počtu 

staveb pro bydlení. Rodinných domů je ve Zlíně 244, mezi kterými jsou také tzv. 

„Baťovské domky“.16 

 Město nabízí svým zákazníkům (obyvatelům) širokou škálu produktů, které jsou 

také zastoupeny v sociální infrastruktuře. Zdravotnictví je ve Zlíně prezentováno 

nemocnicemi Krajskou nemocnicí Tomáše Bati (KNTB) a soukromou nemocnicí Atlas, 

také je ve městě 15 lékáren [23]. 

 Vzdělání je ve městě také zastoupeno, ať už prvním seznámením s povinnostmi 

v rámci mateřské školy, dále pak základní vzděláním, středním a vysokým. Mateřských 

školek je městě 22, což je na počet dětí, které žijí ve městě nedostačující. Základní škol je 

ve Zlíně 15. Je zde také církevní škola nebo také Základní Škola Emila Zátopka. Co se týče 

středoškolského vzdělání, tak budoucí studenti si mohou vybrat z několika oborů a škol. 

Mezi které patří např. Ekonomická škola Tomáše Bati, Podnikatelská škola, Stavební 

průmyslovka a Gymnázium Zlín. Vysokoškolské vzdělání je zastoupení Univerzitou 

Tomáše Bati (UTB). 17V roce 2012/2013 na univerzitě studovalo 12580 studentů. 

Zájemcům o studium nabízí univerzita výběr z mnoha perspektivních studijních programů 

na šesti fakultách: 

• Fakulta technologická (FT); 

• Fakulta managementu a ekonomiky (FaME); 

• Fakulta multimediálních komunikací (FMK); 

• Fakulta aplikované informatiky (FAI); 

• Fakulta humanitních studií (FHS); 

                                                           
16

 Baťovské domy – typické domy pro město Zlín, rozšířené zejména ve 30.letech. Domy jsou postaveny ve 
zlínských částech Lesná, Podvesná, Zálešná, Nad Ovčírnou, Lazy či Díly. V domech bylo několik stupňu 
bydlení – pro svobodné muže, internáty a byty pro mladé rodiny. 
17

 UTB navazuje na Technologickou fakultu, která byla založena v r.1969.  
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• Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ). 

V rámci počtu studentů (12580) se univerzita řadí ke středně velkým univerzitám v ČR 

[27]. 

 Kultura je ve městě zastoupena ve velké míře. Obyvatelé (turisté) si mohou vybrat 

z několika představení, které nabízí Městské divadlo Zlín (MDZ).18 Divadlo nabízí 4-5 

divadelních her a pohádku pro děti. V rámci kinematografie je ve Zlíně možnost zajít do 

Multikina, kina Květen a Velkého kina. Po dobu letních měsíců je ve městě dostupné letní 

kino. Ve městě je možné navštívit 2 muzea – obuvnické a muzeum jihovýchodní Moravy. 

 Služby pro veřejnost jsou ve městě zastoupeny také. Je zde velký plavecký bazén 

(50m) a v letních měsících jsou otevřena tři veřejná koupaliště. Pokud turisté chtějí využít 

wellness služeb, mohou zajet do Kostelce nebo do nedalekých Luhačovic. Návštěvníci 

mohou využít nabízené ubytování přímo v centru Zlína. Mohou si vybrat z několika hotelů, 

které jsou podle hvězdiček (1-5) rozděleny do kategorií.19 Nejluxusnější hotel ve městě je 

hotel Baltaci Atrium, pyšní se kategorií Luxus. Zlín nabízí širokou škálu ubytovacích 

služeb. Návštěvníci si mohou vybrat z 10 hotelů, 4 penzionů, 2 horských chat a také je 

možnost se ubytovat na kolejích Univerzity Tomáše Bati.  Ve městě jsou 3 velká nákupní 

centra [23]. 

 Ve městě a jeho blízkém okolí je několik turistických tras. Turisté mohou využít 

cyklostezek, které jsou vybudované v okolí. V blízkém okolí města (Spytihněv) je možné 

využít projíždky po Baťově kanále. Jedná se o pravidelnou výletní dopravu po řece 

Moravě do Napajedel, Otrokovic, Uherského Hradiště, Kostelan nad Moravou a Starého 

Města. Na loď si návštěvníci mohou vzít kolo a spojit tak plavbu s cykloturistikou. Město 

každoročně pořádá jarní cyklojízdu [23]. 

 Návštěvníci i obyvatelé Zlína mohou využít nabídky místních sportovišť ať už 

aktivně či pasivně. Ve městě se nachází fotbalový stadion Letná, Zimní stadion Luďka 

Čajky, PSG Arena, atletický stadion, městská hala, krytý bazén, koupaliště, turistické a 

cykloturistické stezky a další menší sportoviště. V zimním období je v provozu lyžařská 

sjezdovka v centru města. Ve Zlíně a okolí se každoročně jezdí motoristický závod Barum 

Rally. Mezi významné sportovní kluby patří: 

• FC Fastav Zlín – fotbalový klub; 

• PSG Zlín – hokejový klub; 

• VSC Fatra Zlín – volejbalový klub; 

• SKB Proton Zlín – basketbalový klub; 
                                                           
18

 MDZ je repertoárovou divadelní scénou středoevropského typu. Nepřetržitě od roku1946 spoluvytváří 
historii českého divadla a patří k jeho nejprogresivnějším scénám. Umělecký kredit zlínského divadla 
oceňuje odborná kritika i divácká veřejnost, je institucí, na jejíž půdě se setkávají čeští a slovenští umělci. 
19

Povinná kritéria pro jednotlivé kategorie: Tourist * (1 hvězdička) , Standard ** (2 hvězdičky) , Komfort *** 
(3 hvězdičky),  First Class **** (4 hvězdičky) ,  Luxus ***** (5 hvězdiček). 
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• HC Zlín – házenkářský klub; 

• Skob Zlín – klub orientačního běhu; 

• Tiger Club Zlín – kickboxerský klub; 

• TJ SOKOL Zlín – vzpěračský klub [23]. 

 V blízkém okolí Zlína stojí několik hradů a zámků. Nejbližší je přímo ve zlínské 

zoo – Zámek Lešná. Jedná se o romantický zámek, který se společně se zoologickou 

zahradou nachází ve velkém parku. V Napajedlích, která jsou vzdálena od Zlína 15 km se 

nachází barokní zámek Napajedla. Zámek nabízí různé výstavy a je obklopen parkem 

s množstvím vzácných dřevin. Další zámek se nachází ve Vizovicích (16 km od Zlína). 

Interiér zámku je ve stylu baroka, rokoka a empirismu.  

 Pokud by turisté chtěli navštívit hrad, mají možnost navštívit hrad jen několik málo 

kilometrů vzdálený od centra Zlína. Středověký hrad byl založen ve 14.století a nachází se 

v Malenovicích. Na hradě jsou stále expozice „Hrady jihovýchodní Moravy“ a 

„Štemberkové v Malenovicích“. Druhý hrad v blízkosti Zlína je hrad v Brumově. Hrad 

v minulosti střežil cestu z Moravy do Uher. V blízkém okolí se také nachází jedna 

zřícenina hradu a to hradu v Lukově. Na hradě se stále konají akce – šermířské dny a noční 

prohlídky. 

 Ve městě je možné vyrazit také za zábavou. Přímo v centru města  byl vybudován 

zábavný park Galaxie. V hale se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné 

zážitky nejen pro děti. Každá atrakce představuje jinou planetu a galaxii [23]. 

 

8.2 Cena 
Cenu je možné charakterizovat jako výše peněžní hodnoty zaplacené na trhu za daný 

výrobek nebo službu. V případě města jde o službu, mohou to být daně, poplatky za 

komunální odpad, poplatky za psa. Každé město si stanovuje výše poplatku v souladu se 

zákony.20 

 Poplatky se vždy stanovují na jeden kalendářní rok (popř. půl rok). V případě města 

Zlína je poplatek je možno požádat o úlevu nebo částečné snížení poplatku (max. však 40 

%).21 

 

                                                           
20

 Poplatky za provoz, třídění a odstraňování komunální odpadu se řídí vyhláškou č. 8/2012 - O místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, Poplatky za psy se řídí vyhláškou 01/2013 – O místním poplatku ze psů 
21

 Snížení poplatků si mohou zažádat osoby do 18 let, 19 -26 let (jsou-li studenti denního studia) a 65 let. 
Také osoby nevidomé a ZTP. 
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8.3 Distribuce 
Zlín je centrálním městem zlínského kraje. Ve městě je možné využít téměř všechny druhy 

dopravy. Ve městě jezdí trolejbusová doprava. Do vzdálenějšího okolí je určená vlaková a 

autobusová doprava. V současné době je pravidelná linka ze Zlína do Prahy (Brna). Tuhle 

službu zajišťují dvě dopravní společnosti ČSAD a Student Agency.  

 

8.4 Komunikace 
Každé město využívá na svoji prezentaci několik nástrojů. V dnešní době je nejvíce 

rozšířený komunikační prostředek internet, pomocí kterého se město prezentuje. Oficiální 

webové stránky Zlína jsou www.zlin.eu. Velkým plusem stránek je to, že jsou přehledné a 

internetový uživatel se v nich velice dobře orientuje. Informační, navigační lišta je 

umístěna na levé straně. Je možné si zde vybrat z několika zajímavých pojmů např. historie 

města, partnerská města, životní prostředí apod. Na pravé straně stránek je pak umístěné 

políčko pro rozšířené hledání. Na stránce je také kalendář, kde jsou poznamenány všechny 

akce a výročí města. 

 Uprostřed stránky je umístěná sekce s názvem Magistrát – Radnice. Zde jsou 

umístěny užitečné a zveřejňované dokumenty ze zasedání městského zastupitelstva, úřední 

hodiny, organizační struktura, elektronické objednávky termínů - pasů, průkazů, 

elektronická podatelna, datová schránka atd. Stránku je možné nastavit pro tři jazyky – 

český, německý a anglický.  

 Město si reklamu zabezpečuje formou letáků, plakátů, brožur, propagačních 

materiálů, kalendářů, triček a dárkových předmětů. Zmíněný předměty jsou určené 

především pro turisty a návštěvníky města. Pokud město koná festivaly (např. Zlínský 

filmový festival pro děti a mládež) volí formu distribuce pomocí plakátů a reklamy 

v regionálním rádiu a televizi. Reklamní audio zpráva je prezentována pomocí místního 

rádia Zlín a v tištěných regionálních novinách Zlínský deník. Město také může využít 

reklamu formou bilbordů. 

 Ve Zlíně stále funguje městský zpravodaj – Zlínský deník (donedávna Zlínské 

noviny), který vychází každý den (kromě neděle). Zpravodaje ze Zlínska a ze Zlínského 

kraje, a to ve velmi podrobné podobě při rozsahu několika stran. Zlínský deník je 

rozdělený do několika částí, kterými jsou: 

• Zprávy; 

• Sport; 

• Kultura; 

• Ekonomika; 

• Z regionu. 
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 PR má ve městě na starosti primátor města MUDr. Miroslav Adámek, který svým 

vystupováním reprezentuje město. Kontakt s veřejností má primátor vyhrazený každé 

pondělí a středu od 8. – 17. hodiny. Jedná se o dobu, kdy primátor zodpoví každému jeho 

dotazy ve své kanceláři. 

 

8.5 Lidé 
V rámci marketingové mixu do poslední kategorie Lidé můžeme zařadit primátora, 

městské zastupitelstvo a městkou radu. Jedná se o městské představitele, kteří jsou do 

svých funkcí zvoleni v komunálních volbách veřejností. Jak již bylo zmíněno v teoretické 

části, orgány města jsou ve své funkci od roku 2010. V současné době je členů 

představenstva 41. Městská rada je tvořena z 11 členů, přičemž ji tvoří primátor, jeho 

náměstci a ostatní členové rady. 
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9. METODIKA SBĚRU DAT 
 

Pro vytvoření marketingových aktivit města je velmi důležitý marketingový výzkum, díky 

kterému je možné správně definovat problém v dané lokalitě. Dále je velmi důležité si určit 

cíl výzkumu, zpracování výzkumu a v poslední řadě závěr výzkumu.  

 Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým pohledem se obyvatelé a návštěvníci dívají na 

město, co by na městě změnili a co se jim naopak na městě líbí. Dalším cílem 

marketingového výzkumu bylo vyzdvihnout klady města a také zjistit jeho zápory.  

 

9.1 Přípravná fáze výzkumu 
Marketingový výzkum lze definovat jako shromažďování, zpracování a následnou analýzu 

získaných informací, díky kterým budeme moci určit příležitosti, definovat marketingový 

problém a hodnocení jejich výkonu. 

 Jako základ pro vytvoření výzkumu posloužil dotazník (viz příloha č. 1 č. 2). Po 

vytvoření dotazníku následovaly ankety, které byly formou ústních pohovorů, písemnou 

formou a přes internetový server. Byly vytvořeny dva typy dotazníků – pro obyvatele a pro 

turisty (návštěvníky).  

9.1.1 Dotazník 

Dotazník je v práci zařazený, protože je velmi důležité znát názor veřejnosti. Každé město 

by takové věci nemělo brát na lehkou váhu a také by mělo si udělat průzkum veřejného 

mínění.  

 Dotazník byl tvořen pro turisty a pro obyvatele 16 otázkami a 2 otázky byly 

identifikační. Každý dotazník měl několik možností, směla se však vyplnit pouze jedna. 

Pouze jedna otázka byla bez možnosti a to otázka č. 14 – Co Vám nejvíce vadí na životním 

prostředí ve městě? Ukázka otázek pro turisty: 

1. Co Vás napadne, když uslyšíte slovo Zlín? 

2. Odkud jste získali (získáváte) informace o městě? 

3. Důvody návštěvy města? 

4. Jak často navštěvujete město? 

5. Jste muž nebo žena? 

6. Jaký je Váš věk? 

7. Využili jste ubytování ve městě, pokud ano, jaké? 

8. Jaký dopravní prostředek jste při návštěvě použili? 

9. Důvod pobytu ve městě. 

10. Přednosti města. 

11. Nedostatky města. 

12. Co Vám nejvíce vadí na životním prostředí ve městě? 
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13. Jaké festivaly (kulturní akce) jsou podle Vás spjaté s městem? 

14. Byli jste spokojeni s gastronomií ve městě? 

15. Zhodnoťte spokojenost s jednotlivými faktory. 

16. Máte v plánu navštívit ještě město? 

 

 Dotazník pro obyvatele se otázkami lišil, pouze 3 otázky byly stejné a to již 

zmíněné otázky 2 identifikační a jedna, která byla spjatá s životním prostředím. U 

dotazníku pro obyvatele byly 2 otázky bez možností a to otázka č. 13 – Co Vám nejvíce 

vadí na životním prostředí ve městě? A otázka č. 16 – Uveďte vlastní náměty na 

zdokonalení města. Ukázka dotazníku pro obyvatele: 

1. Jste spokojení s životní úrovní ve městě? 

2. V jakém věku jste? 

3.  Zhodnoťte spokojenost s jednotlivými faktory (1-5, 1 nejlepší, 5- nejhorší) 

4. Jste muž nebo žena? 

5. Navštěvujete kulturní akce ve městě? 

6. Jaké kulturní akce byste ve městě uvítali? 

7. Co vám ve městě chybí? 

8. Jaké má nedostatky infrastruktura ve městě? 

9. Je infrastruktura ve městě dostatečná? 

10. Co byste změnili na Urbanistické pojetí města 

11. Vyhovuje Vám nabízená síť veřejných služeb ve městě? 

12. Zhodnoťte veřejné služby  

13. Co Vám nejvíce vadí na životním prostředí ve městě  

14. Je ve městě nabídka dobrá nabídka pracovních míst? 

15. Jste spokojeni s veřejnou správou města? 

16. Uveďte vlastní náměty na zdokonalení města. 

 

9.1.2 Zpracování dotazníku 

 Pro zpracování diplomové práce bylo velmi důležité získat údaje. Bylo využito jak 

primárních tak sekundárních údajů. Sekundární údaje byly použity ze servru Českého 

statistické úřad (dále jen ČSÚ).Primární údaje byli z ústních pohovorů, z vytištěných 

dotazníků, které sloužily k vyplnění a dále z dotazníků vyplněných prostřednictvím 

internetu (email, sociální síť).  

 Jako první přišly na řadu ústní pohovory. Prostřednictvím těchto pohovorů se 

získaly informace o městě, aktuálním dění a jejich budoucí plány. Dále následovaly 

dotazníky, které byly určené k vyplnění. Písemné dotazování probíhalo prostřednictvím 

dvou různých dotazníky - pro obyvatele a pro turisty. Dotazníky pro obyvatele a pro turisty 



42 
 

obsahovaly 16 otázek, z toho 2 otázky byly identifikační. Základním souborem těchto 

dotazníků byly náhodní turisté a obyvatelé ve městě. 

 

9.2 Realizační fáze výzkumu  
Potřebné informace k získání k vyplnění dotazníků byly součástí realizační fáze. Jak už 

bylo řečeno, údaje se zjistili prostřednictvím dotazníků, které probíhaly v období od 1. 7. 

2013 – 1. 12. 2013. V tomto období byly dotazníky k dispozici k vyplnění na veřejných 

místech (knihovna, VŠ, škola) a také byly k dispozici na internetu. Podařilo se sehnat 350 

vyplněných dotazníků (180 obyvatelů a 170 turistů). 

 Získané údaje byly zpracovány v program Microsoft Excel a to ve formě tabulek a 

grafů. 
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10. ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 
Následující kapitola je zaměřená na vyhodnocení marketingového výzkumu. V první části 

kapitoly jsou postupně vyhodnoceny otázky z dotazníku. První přišly na řadu dotazníky 

pro turisty, stejným způsobem se vyhodnocovaly dotazníky pro obyvatele. Závěrem 

kapitoly jsou zobrazeny hypotézy.  

 

10.1 Vyhodnocení dotazníku určený pro turisty 

Pro vyhodnocení dotazníků pro turisty bylo k dispozici 180 kompletních dotazníků (z 

celkového počtu 182). Dotazník vyplnilo (bylo tázáno) 60% žen (108) a 40% mužů (72). 

Věkové skupiny byly zastoupeny téměř rovnoměrně, až na skupinu seniorů (7%), největší 

věkové zastoupení měla mládež (30%). Zastoupení věku respondentů viz následující 

tabulku a graf. 22 

 

 

Tabulka č. 6: Věk respondentů, Zdroj: autor 

Varianta Ženy (%) Muži (%) 

20-30 18 12 

31-40 12 8 

41-50 17 11 

51-60 9 6 

61-70 4 3 

 

 

 

 

                                                           
22

 Otázka č. 5 a č. 6 je shrnuta do tabulky a grafu č. 6. 
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Graf č. 6: Věk respondentů, Zdroj: autor 

 

10.1.1. Pojem Zlín 

V první otázce dotazníku šlo o to, zjistit a získat informace, co si turisté vybaví, když 

uslyší slovo Zlín. Jak už je patrné z názvu města, nejvíce respondentů odpovědělo, Tomáš 

Baťa (73%), který je spjatý se Zlínem a díky kterému získalo tisíce lidí pracovní místo. Za 

ním se umístil hokejový klub Zlín (17%) a Univerzita Tomáše Bati (10%). Dvě možnosti – 

Gottwaldov a Zlínský mrakodrap „21“ zůstaly bez odpovědi. Většina mládeže uváděla ve 

svých odpovědích UTB (7%) a HC Zlín (2%). Dotazovaní respondenti ve věku 31-40 a 41-

50 let (až na pár výjimky) uvedly právě Tomáše Baťu. Zpracované informace viz tabulka 

č. 6 a graf č. 6.23 

Tabulka č. 7: Co napadne turisty, když uslyší slovo Zlín, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Tomáš Baťa 73 132 

UTB 10 18 

HC Zlín 17 30 

Gottwaldov 0 0 

Zlínský mrakodrap „21“ 0 0 
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 Pozn. Hodnoty v grafu jsou uvedené v % 
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Graf č. 7: Co napadne turisty, když uslyší slovo Zlín, Zdroj: autor

10.1.2 Informace o městě

Druhá otázka byla zaměřená na zdroj informací o m

městě více. Jednalo se o otázku s

téhle otázky) více možností, protože je pravd

informací při svých cestách. Tuhle možnost využilo pouze 20% respondent

 Internet jako zdroj svých informací ozna

můžeme usuzovat, že právě

označili lidé všech věkových kategorií. Na tento

technologický pokrok. 

 CK pro získávání informací využilo pouhých 4 respondent

využívanou variantou byla reference známých, tuhle možnost ozna

Zdroj informací, který byl podle respondent

tuhle možnost označilo 54 lidí (

plochy, tuhle možnost využilo 12 respondent

8 a graf č. 8. 
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Informace o městě 
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. Jednalo se o otázku s možnostmi, kde si respondenti mohli vybrat (pouze u 
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Zdroj informací, který byl podle respondentů označený ve větší míře, 

lidí (26%). V téhle otázce byla ještě jedna varianta a to reklamní 

plochy, tuhle možnost využilo 12 respondentů (6%). Vyhodnocení 2. otázky viz 

Tabulka č. 8: Kde získáváte informace o městě, Zdroj: autor
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Graf č. 8: Kde získáváte informace o městě, Zdroj: autor 

10.1.3 Důvody návštěvy města 

V otázce č. 3 si respondenti měli vybrat jednu z nabízených možností – důvody návštěvy 

města. Jak je možno vidět v grafu č. 9, nejvíce respondentů jezdí do města za kulturou a 

zábavou. Naopak nejméně z důvodu pracovních povinností (práce, škola). 

 

Tabulka č. 9: Důvody návštěvy města, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Kultura 33 60 

Nákupy 14 25 

Návštěva příbuzných 13 24 

Práce 10 18 

Sport 3 6 

Škola 3 6 

Zábava 24 42 
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Graf č. 9: Důvody návštěvy města, Zdroj: autor 

 

10.1.4 Jak často navštěvujete město 

V další otázce bylo za úkol zjistit, jak často turisté navštěvují město. Polovina respondentů 

odpověděla, že 1 x za půl roku 90 lidí (50%). Další častá varianta byla 1x měsíčně, což 

odpovědělo 42 lidí (23%). Nejmenší počet měla varianta každý den, odpovědělo na ní 6 

lidí (3%). Výsledky otázky č. 4 viz tabulka č. 10 a graf č. 10. 

 

Tabulka č. 10: Jak často navštěvujete město, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Každý den 3 6 

1 x týdně 10 18 

1 x měsíčně 23 42 

1 x za půl roku 50 90 

1 x za rok 14 24 
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Graf č. 10: Jak často navštěvujete město, Zdroj: autor 

 

10.1.5 Ubytování ve městě 

Následovala otázka, která byla zaměřená na ubytovací služby. Otázka měla zjistit, zda 

služby respondenti využili a uvedli, o jaký typ se jednalo. Nejvíce respondentů využilo 

nabídku ubytování v hotelu 24 - 60 lidí (33%), neméně však ubytování na kolejích 6 osob 

(3%) a žádných služeb nevyužilo 30 osob (17%). Výsledky ubytování respondentů ve 

městě viz tabulka č. 11 a graf č. 11. 

 

Tabulka č. 11: Využívání ubytovacích služeb ve městě, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Hotel 33 60 

Penzion 20 36 

Ubytování na kolejích 3 6 

Ubytování v soukromí 27 48 

Žádné 17 30 
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 Zmínka o ubytovacích službách ve městě je v kapitole č. 8 – Marketingový mix 
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Graf č. 11: Využívání ubytovacích služeb ve městě, Zdroj: autor 

 

10.1.6 Využitý dopravní prostředek při návštěvě 

Otázka č. 8 byla zaměřená na dopravní prostředek, který turisté využili při návštěvě města. 

Z odpovědí je patrné, že dávají přednost dopravě vlastním prostředkem. Jednalo se o 72 

respondentů (40%). Mezi nejvíce využívaného prostředku dopravní infrastruktury patřil 

autobus, kterého využívá 42 osob (23%). Nejméně vlak 12 osob (7%) a kombinace 

dopravních prostředků využilo 54 osob (30%). Výsledky zobrazeny níže. 

 

Tabulka č. 12: Využitý dopravní prostředek při návštěvě, Zdroj: autor 

varianta % počet 

Auto 40 72 

Autobus 23 42 

Vlak 7 12 

Kombinace 30 54 
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Graf č. 12: Využitý dopravní prostředek při návštěvě, Zdroj: autor 

 

10.1.7Důvod pobytu ve městě 

Lidé k cestování motivují faktory, které jsou uvedeny v teoretické části (viz kapitola Zlín). 

Město Zlín láká své návštěvníky mnohými lákadly. Respondenti si mohli vybrat pouze 

jednu možnost, která nejvíce charakterizuje důvod jejich pobytu ve městě. 

 

Tabulka č. 13: Důvod pobytu ve městě, Zdroj:autor 

Varianta Ženy (%) Muži (%) 

Rekreační pobyt 28 6 

Pracovní cesta 6 3 

Návštěva přírody 5 10 

Návštěva známých 16 7 

Sportovní pobyt 5 14 
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Graf č. 13: Důvod pobytu ve městě, Zdroj:autor 

 

10.1.8 Přednosti města 

Tahle otázka byla do dotazníku zařazena, protože právě přednosti města mohou přilákat 

mnohé návštěvníky popřípadě navnadit nové zákazníky. Odpovědi v téhle otázce byly 

téměř vyrovnané až na jednu odpověď. Převážná většina lidi si zvolili variantu – poloha a 

dostupnost a to 120 osob (67%). Další varianty byly kultura, zvolilo jí 30 osob (16%), 

možnost všech stupňů studia – 12 osob (7%) a příroda a okolí – 18 osob (10%). 

Zpracované údaje viz tabulka č. 14 a graf č. 14. 

 

Tabulka č. 14: Přednosti města, Zdroj: autor 

varianta % počet 

Poloha a dostupnost 67 120 

Kultura 16 30 

Možnost studovat všechny stupně studia 7 12 

Příroda a okolí 10 18 
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Graf č. 14: Přednosti města, Zdroj: autor 

 

10.1.9 Nedostatky města 

Následující otázka úzce souvisí s předchozí otázkou. Je velmi důležité určit nedostatky 

města, aby bylo konkurence schopné. Odpovědi byly rozděleny stejným způsobem jako u 

předností města. Největší počet respondentů uvedlo jako nedostatek rušné centrum 110 

osob (61%). Jako další nevýhodu uváděli, že v zimě není dostatečné vyžití ve městě, chybí 

jim welness centrum, tuhle možnost uvedlo 34 osob (19%). Našli se také respondenti, kteří 

jsou s městem a její nabídkou plně spokojeni – 18 osob (10%). Kulturní možnosti označilo 

6 osob (3%) a sportovní možnosti 12 osob (7%). 

 

Tabulka č. 15: Nedostatky města, Zdroj: autor 

varianta % počet 

Rušné centrum 61 110 

Kultura ve městě 3 6 

Sport ve městě 7 12 

Welness centrum 19 34 

Žádné 10 18 
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Graf č. 15: Nedostatky města, Zdroj: autor 

 

10.1.10Životní prostředí ve městě 

Životní prostředí je problematika, která se řeší dnes a denně. Je velmi důležité na ní brát 

velký zřetel, protože je s objektem (městem) ve stálé interakci, proto tahle otázka byla do 

dotazníku zařazena také. Otázka zaměřena na životní prostředí zněla: Co Vám nejvíce vadí 

na životním prostředí ve městě?  

 Jednalo se o otázky bez možností, i přesto se však respondenti shodovali. Nejvíce 

uvedlo špinavé podchody a to 72 osob (40%). Dále emise ve městě – 60 (33%) a odpadky 

ve městě 48 (27%). 

 

Tabulka č. 16: Životní prostředí ve městě, Zdroj: autor 

varianta % počet 

Špinavé podchody 40 72 

Emise 33 60 

Odpadky 27 48 
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Graf č. 16: Životní prostředí ve městě, Zdroj: autor 

 

10.1.1 Festivaly spjaté s městem 

Následující otázka charakterizovala kulturní dění a festivaly pořádané ve městě. 

Respondenti měli vybrat pouze jednu odpověď a to na otázku – Jaké festivaly (kulturní 

akce)jsou s městem spjaté? Nejvíce respondentů uvedlo Zlín film festival a to 120 osob 

(66%), další varianty měly rovnocenné zastoupení a to 30 osob (17%). 

 

Tabulka č. 17: Kulturní akce spjaté s městem, Zdroj: autor 

varianta % počet 

Zlín film festival 66 120 

Dance festival Zlín 17 30 

Master sof rock 17 30 
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Graf č. 17: Kulturní akce spjaté s městem, Zdroj: autor 

 

10.1.1 Gastronomie ve městě 

Gastronomie může také do jisté míry ovlivnit počet návštěvníků. Pro město tahle otázka 

týkající se gastronomie dopadla velice dobře. Všichni respondenti uvedli, že byli 

spokojeni, 102 osob uvedlo spíše ano (57%) a 78 osob určitě ano (43%). 

 

Tabulka č. 18: Gastronomie ve městě, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Určitě ne 0 0 

Spíše ne 0 0 

Nevím 0 0 

Spíše ano 57 102 

Určitě ano 43 78 
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Graf č. 18: Gastronomie ve městě, Zdroj: autor 

 

10.1.1 Spokojenost s jednotlivými faktory 

V následující otázce měli respondenti zhodnotit jednotlivé faktory. Hodnotící kritéria byla 

od 1 – 5 (pozn. Kritérium 1 bylo nejlepší, čím vyšší bylo číslo, tím nižší byla spokojenost). 

 

Tabulka č. 19: Spokojenost s jednotlivými faktory, Zdroj: autor 

Kritérium 5 4 3 2 1 

Celkový vzhled města 3 13 17 45 22 

Ceny služeb 0 0 40 30 30 

Parkování 4 10 27 36 23 

Bezpečnost ve městě 7 7 33 43 10 

Značení ve městě 3 7 27 43 20 

Ubytování a stravování 3 7 20 30 40 

Možnost výletu 0 0 17 33 50 

Kulturní vyžití   10 17 26 47 

Sportovní vyžití 0 6 17 27 50 

Bezbariérovost 3 13 14 37 33 

Dostupnost a doprava 3 10 19 48 20 

57

43

Určitě ne

Spíše ne

Nevím

Spíše ano

Určitě ano



 

Graf č. 19

 

10.1.14Další návštěva města
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10.2 Vyhodnocení dotazníku určený pro obyvatele
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Graf č. 20: Další návštěva města, Zdroj: autor 

 

Vyhodnocení dotazníku určený pro obyvatele 

sta byli velmi ochotní k vyplnění dotazníků. K dispozici bylo 170 dotazník

čtu 174). Pohlaví byla docela rozměrně zastoupena 

Byly zastoupeny všechny věkové skupiny. Nejvíce respondentů bylo ve v

ě respondentů ve věku 61-70 let – 8%. Všechny vě

tabulce č. 18 a grafu č. 19.25 

Tabulka č. 21: Věk respondentů, Zdroj: autor 

Varianta/roky Ženy (%) Muži (%) 

20-30 15 12 

31-40 23 18 

41-50 36 29 

51-60 13 11 

61-70 7 6 
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Graf č. 21: Věk respondentů, Zdroj: autor 

 

10.2.1 Životní úroveň ve městě 

První otázka byla zaměřena na životní úroveň ve městě. Tahle otázka byla záměrně 

směřována na začátek, aby bylo z počátku jasné, zda jsou obyvatelé ve městě spokojeni či 

nikoliv. Na tuhle otázku odpovědělo 119 osob spíše ano (70%) a 51 osob určitě ano (30%). 

Z dané otázky vyplývá, že všichni respondenti jsou ve městě spokojeni. 

 

 

Tabulka č. 22: Životní úroveň ve městě, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Určitě ne       0 0 

Spíše ne       0 0 

Nevím       0 0 

Spíše ano 70 119 

Určitě ano 30 51 
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10.2.2 Spokojenost s jednotlivými faktory
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10.2.3. Návštěva kulturních akcí
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. Návštěva kulturních akcí 

Následující otázka se týkala návštěvnosti kulturních akcí ve měst

následující tabulka a graf. 

Tabulka č. 24: Návštěva kulturních akcí, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Většinou ano 10 17 

Ano 20 34 
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Graf č. 24: Návštěva kulturních akcí, Zdroj: autor 

 

10.2.4 Kulturní akce ve městě 

Další otázka úzce navazovala na předchozí otázku. Jelikož 35% respondentů odpovědělo, 

že na kulturní akce většinou nechodí, bylo zapotřebí zjistit, jaké akce by v městě uvítali. 

Odpovědi respondentů  viz následující tabulka. 

 

Tabulka č. 25: Kulturní akce ve městě, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Moderní hudba 9 15 

Folklor 40 68 

Divadelní představení 15 25 

Dechová hudba 10 17 

Vážná hudba 26 44 
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Graf č. 25: Kulturní akce ve městě, Zdroj: autor 

 

10.2.5 Chybějící sportovní zařízení 

Otázka č. 7 měla za úkol zjistit, jaké sportovní zařízení obyvatelům ve městě chybí. 

V možnostech města však není poskytnout obyvatelům vše, co by rádi využívali v oblasti 

sportovního vyžití. Podle odpovědí lze říci, že obyvatelům nejvíce chybí aquapark. 

Následující odpovědi jsou rozděleny podle pohlaví. 

 

Tabulka č. 26: Chybějící sportovní vyžití ve městě, Zdroj: autor 

Varianta ženy muži 

Prostory pro netradiční sporty 14 11 

Přístupné hřiště 26 28 

Aquapark 25 33 

Welness centrum 15 18 

Nic mi nechybí 20 10 
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Graf č. 26: Chybějící sportovní vyžití ve městě, Zdroj: autor 

 

10.2.6Nedostatky města 

Jak už název napovídá, další otázka byla zaměřená na město a jeho nedostatky. Obyvatelé 

měli vybrat jeden nedostatek z nabízených možností. Nejvíce odpovědí se týkaly 

nedostatku parkovacích ploch. Tuhle variantu si vybralo 102 osob (60%). Více podrobností 

viz tabulka č. 23 a graf č. 23. 

 

Tabulka č. 27: Chybějící sportovní vyžití ve městě, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Málo parkovacích ploch 60 102 

Špatná údržba cest a chodníků 15 26 

Bezpečnost komunikací 5 8,5 

Rušné centrum 10 17 

Žádné nedostatky 10 17 
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Graf č. 27: Chybějící sportovní vyžití ve městě, Zdroj: autor 

 

10.2.7Dopravní infrastruktura ve městě 

Infrastruktura obecně je množina propojených stavebních prvků, které poskytují rámcovou 

podporu celku, proto byla tahle otázka také do dotazníku zařazena. Otázka zněla, zda si 

obyvatelé myslí, jestli je infrastruktura ve městě dostatečná. Většina respondentů uvedla 

spíše ano – 117 osob (69%). 

 

Tabulka č. 28: Dopravní infrastruktura ve městě, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Určitě ne 0 0 

Spíše ne 1 2 

Nevím 0 0 

Spíše ano 69 117 

Určitě ano 30 51 
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Graf č. 28: Dopravní infrastruktura ve městě, Zdroj: autor 

10.2.8 Urbanismus ve městě 

Urbanismus je možné definovat jako vědní disciplínu, která má za cíl utvářet a rozšiřovat 

sídelní tvary jako funkční celky. Urbanistické projektování navrhuje uspořádání sídel, 

jejich částí a navazujících částí krajiny a navazuje tak na architekturu, popřípadě krajinnou 

architekturu. Na otázku – Co byste změnili na urbanistickém pojetí města většina 

dotazovaných (40%) uvedla, že by změnila parky a 25% dotazovaných odpovídalo, že by 

uvítalo více stromů ve městě. 

 Tyhle odpovědi korespondují s definicí urbanismu. Je velmi důležité, aby ve městě 

byla zachována příroda a parky byly postupně zvelebovány. Všechny odpovědi jsou 

shrnuty v tabulce a grafu č. 27. 

 

Tabulka č. 29: Urbanistické pojetí města, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Parky 40 68 

Stromy ve městě 25 42 

Městská zástavba 10 17 

Náměstí 15 26 

Nic bych neměnil 10 17 
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Graf č. 29: Urbanistické pojetí města, Zdroj: autor 

 

10.2.9 Veřejné služby ve městě 

Na otázku týkající se veřejných služeb, měli obyvatelé odpovědět, zda jim vyhovuje síť 

veřejných služeb ve městě. Jednalo se opět o otázku s nabídnutými možnostmi. Odpovědi 

respondentů jsou podrobně shrnuty v následující tabulce a grafu. 

 

Tabulka č. 30: Veřejné služby ve městě, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Určitě ne 0 0 

Spíše ne 20 34 

Nevím 0 0 

Spíše ano 60 102 

Určitě ano 20 34 
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Graf č. 30: Veřejné služby ve městě, Zdroj: autor 

 

10.2.10Hodnocení veřejných služeb 

Cílem otázky bylo přiřadit jednotlivým odpovědím hodnotící kritérium. Jednalo se o 

veřejné služby, které patří ke každodennímu užívání a bez kterých se běžná domácnost a 

veřejnost neobejde. 

 

Tabulka č. 31: Hodnocení veřejných služeb v procentech, Zdroj: autor 

Kritérium 5 4 3 2 1 

Dodávka plynu 3 10 15 42 30 

Dodávka energie 0 0 16 38 46 

Dodávka vody 0 15 29 21 35 

Čištění ulic a veřejného prostranství 15 5 25 40 15 

Svoz odpadu 7 3 18 47 25 
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10.2.11 Životní prostředí ve městě

Následující otázka byla otevř

Odpovědi byly totožné jako u dotazníku pro turisty, jen byly jinak 

Podrobnosti o zpracovaných datech viz 
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Graf č. 31: Hodnocení veřejných služeb, Zdroj: autor 

Životní prostředí ve městě 

Následující otázka byla otevřená, obyvatelé mohli uvést vlastní pohled na životní prost

di byly totožné jako u dotazníku pro turisty, jen byly jinak č

osti o zpracovaných datech viz následující tabulku a graf. 

Tabulka č. 32: Životní prostředí ve městě, Zdroj: autor 

 % počet 

Špinavé podchody 35 60 

24 40 

Odpadky  25 43 

Kontejnery na tříděný odpad 16 27 

20 30 40 50

Svoz odpadu

Čištění ulic a veřejného 
prostranství

Dodávka vody

Dodávka energie

Dodávka plynu
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obyvatelé mohli uvést vlastní pohled na životní prostředí. 

di byly totožné jako u dotazníku pro turisty, jen byly jinak číselně zastoupeny. 
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Dodávka vody

Dodávka energie

Dodávka plynu



70 
 

 

Graf č. 32: Životní prostředí ve městě, Zdroj: autor 

10. 2.12 Nabídka pracovních míst 

Počet potencionálních obyvatel do velké míry ovlivňuje právě nabídka pracovních míst. 

Cílem téhle otázky bylo zjistit jaká je nabídka pracovních míst ve městě. Na otázku – 

Myslíte si, že je ve městě dobrá nabídka pracovních míst? Většina obyvatel uvedlo spíše ne 

60%. Další odpovědi viz následující tabulka. 

 

Tabulka č. 33: Nabídka pracovních míst ve městě, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Určitě ne 15 25 

Spíše ne 60 102 

Spíše ano 25 43 

Určitě ano 0 0 
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Graf č. 33: Nabídka pracovních míst ve městě, Zdroj: autor 

 

10.2.13 Komunikace veřejné správy s občany 

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením 

veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném 

zájmu. Je velmi důležité, aby byla zpětná vazba ze strany veřejné správy směrem 

k občanům. Tahle otázka se zabývala touhle problematikou. Výsledky z dotazníku jsou 

uvedeny v následující tabulce a grafu. 

 

Tabulka č. 34: Komunikace veřejné správy s občany, Zdroj: autor 

Varianta % počet 

Určitě ne 0 0 

Spíše ne 0 0 

Spíše ano 60 102 

Určitě ano 40 34 
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Graf č. 34:

10.2.14 Vlastní námět na zdokonalení města

Poslední otázka byla otevřená (tzn. bez odpov

který by uvítali pro zlepšení životní úrovn

tabulce a grafu. 
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% počet

Rekonstrukce podchodů v centru města 40 68

Revitalizace parku 20 34

rové zastávky  10 17
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Graf č. 35: Vlastní námět na zdokonalení města, Zdroj: autor 

 

10.3 Sumarizace výsledků dotazníků 

Většina dotazníku byla pořízena v centru Zlína formou přímého dotazování obyvatel či 

turistů. Lidé v ulicích byli vstřícní a ochotně nahlašovali jimi zvolené údaje z dotazníku. 

Další část byla pořízena rozesláním pomocí e-mailové korespondence a sociální síti. 

Dotazníky pomohli vytvořit pomyslný obraz veřejnosti o městě, což je vždycky velmi 

důležité. Výsledky poslouží pro vytvoření SWOT analýzy. Z celkového počtu 356 

dotazníků pouze 6 bylo nevyhovujících. 
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11. NÁVRH ROZVOJE ÚZEMÍ 
Konečným výstupem práce jsou návrhy a doporučení pro rozvoj města a jeho vedení. Jde 

také o to, aby město bylo konkurenceschopné, rozvíjel se dále cestovní ruch a byly 

vytvořeny lepší podmínky vedoucí k zvýšení počtu obyvatel a návštěvníků. Také jde o 

získání dalších investorů do města a tím zajistit více pracovních míst pro obyvatele a lidi 

z okolí. 

 

11.2 SWOT analýza 
Pomocí odpovědí z dotazníků byla sestavena SWOT analýza. Jedná se o „mezi krok“ mezi 

sestavením dotazníků a návrhem rozvoje území. Jedná se o komplexní metodu 

kvalitativního hodnocení, kdy se rozčlení faktory rozvoje do čtyř skupin silné a slabé 

stránky (vnitřní faktory), příležitosti a hrozby (vnější faktory). Analýza se sestavuje podle 

subjektivního hodnocení.27 Analýza byla sestavena pro 5 skupin: obyvatelstvo a bydlení, 

podnikání a podnikatelské subjekty, sociální infrastruktura a vzdělání, cestovní ruch, 

životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura. Výsledky SWOT analýzy poslouží 

jako podklady pro rozvoj území (viz příloha č. 3). 

 

11.3 Rozvoj území 
Při vlastním návrhu rozvoje území se vycházelo z přiložené SWOT analýzy. Proto je i 

rozvoj území rozdělen do pěti kategorií: obyvatelstvo a bydlení, podnikání a podnikatelské 

prostředí, sociální infrastruktura a vzdělání, cestovní ruch, životní prostředí technická a 

dopravní infrastruktura. 

 

11.3.1 Rozvoj v oblasti obyvatelstva a bydlení 

Rozvoj v oblasti obyvatelstva a bydlení by městu mohly přinést mladé rodiny. Ideálním 

řešením by byly tzv. „startovacích byty“28, které by poskytly zázemí mladým rodinám, a 

díky tomuto produktu by město mohlo získat další obyvatele. Mladými rodinami by se 

městu také snížil průměrný věk, což lze považovat také za velké plus.  

 

                                                           
27

 Analýza vznikla v roce 1960 – 1970, kdy na ni pracovala firma Stanford Research Institute, při výzkumném 
úkolu, který měl za úkol analyzovat příčiny neúspěchu při plánovacím procesu u firem ve Fortune 500 v USA 
a UK – v těchto letech dostala analýza název SOFT. V roce 1964 Orick a Orr změnily název na dnes již 
známou SWOT  a o rok později (1965) vyšla publikace na Business police (Harwardská univerzita).  
28

 Jedná se o přechodné bydlení pro mladé lidi. Cena nájemného za startovací byty bývá obvykle o 30% 
(někdy i více) nižší než nájem u běžného bytu.  
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Motivovat mladé rodiny k bydlení zvýhodněnými benefity např. 

• Do tří let děti osvobozeny za placení poplatků (svoz komunálního odpadu) 

• Přednostně nově přistěhovaným zajistit místa v mateřských školkách 

 Město by tak mohlo revitalizovat brownfields 29 a z nich předělat startovací byty. 

Byty by bylo možné revitalizovat také ze skeletu na Jižních svazích (viz fotografie). 

 

Obrázek č. 11: Skelet Jižní svahy, zdroj: Zlínský deník 

 Nové byty by také mohly vzniknout v nově zrekonstruované budově č. 32, která se 

nachází v centru města – Baťův areál.  Jednalo by se tak o luxusní loftové byty.30 

 

11.3.2 Rozvoj v oblasti podnikání 

Další zvolenou kategorií je rozvoj v oblasti podnikání. Pro město je velmi důležité, aby do 

něj přicházeli noví investoři. Jedním z návrhů pro zlepšení podmínek nově příchozích 

investorů by mohly být např. lepší „startovací“ podmínky.  

 Pro rozvoj v oblasti podnikání by město mohlo také využít brownfield v centru 

města. Konkrétně by šlo o Baťovy areály – budovu č. 24 a č. 25 (viz obrázek č. 11). 

Z budov by mohlo být i lukrativní nákupní centrum nejen pro obyvatele města. Brownfield 

v centru města nepůsobí z architektonického hlediska příliš dobře. Tím, že by bylo 

vybudováno toto lukrativní nákupní centrum, zlepšil by se celkový vzhled města. 

                                                           
29

 Brownfiled je možné charakterizovat jako nevyužitou, zastaralou budovu, která byla v minulosti využíváná 
pro zemědělskou či průmyslovou výrobu 
30

 Lofotové byty – jedná se o byty přestavěné z průmyslových budov. Poslední dobou velmi využívaný druh 
bydlení. 
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Obrázek č. 12: Baťův areál, zdroj: Zlínský deník 

11.3.3 Rozvoj v oblasti sociální infrastruktury, vzdělání 

Jak již bylo zjištěno v dotaznících, město by se mělo více zabývat otázkou bezbariérovosti.   

Z tohoto důvodu by bylo žádoucí, aby všechny zastávky a podchody v centru byly 

upraveny na bezbariérové. 

 Dále je třeba v městské dopravě zvětšit kapacitu bezbariérových trolejbusů a 

umožnit bezbariérový přistup např. výtahy, eskalátory v nemocnicích na úřadech, 

v administrativních budovách.  

11.3.4 Rozvoj v oblasti cestovního ruchu 

Město by mělo i nadále pokračovat v rozvoji oblasti cestovního ruchu. Hlavním lákadlem 

je Zoologická zahrada Zlín – Lešná. Město by se mělo snažit zachovat její postavení jako 

místa s nejvyšší návštěvností nejen ve Zlíně, ale i na Moravě. Snažit se vytvářet nové 

výukové programy pro školní mládež, rodiče s dětmi a pořádání zábavným akcí. 

 Město Zlín je také známé jako město kreativity, designu, umění a baťovské 

architektury (Baťovy domky, Baťův areál). Vedle již tradičních akcí (Mezinárodní filmový 

festival pro děti a mládež, Barum Rallye) by mělo město připravovat další kulturní akce a 

kongresy mezinárodního významu. V tomto směru by bylo vhodné více spolupracovat 

s Fakultou multimediálních komunikací UTB a blízkými filmovými ateliéry na Kudlově. 

 Netradičním lákadlem turistů je také unikátní vodní cesta – Baťův kanál, spojený i 

s rozšiřováním cykloturistiky. Atraktivnost této lokality by se zvýšila např. zvýšením počtu 

plavidel, půjčováním lodí, dobudováním infrastruktury přístavišť a pořádáním zajímavých 

akcí v rámci plavební sezóny. 

11.3.5 Technická, dopravní infrastruktura a životní prostředí 

Vzhledem k silnému dopravnímu zatížení v centru města je třeba co nejrychleji dobudovat 

obchvat města a to rychlostní silnici R49 (Hulín -  Fryšták – Půchov) a zkvalitnit 
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navazující východní komunikace města. Než bude obchvat dokončen je třeba se zaměřit 

také na protihluková opatření současných komunikací v centru města. Současný stav 

infrastruktury v Baťově areálu je nevyhovující, proto by bylo vhodné toto co nejdříve 

vyřešit. 

 Jednou z možností řešení tohoto problému by byla výstavba nového dopravního 

terminálu v centru města v návaznosti na nynější autobusové, vlakové nádraží a městskou 

dopravu. V rámci tohoto řešení by město mělo zmodernizovat městskou dopravu 

(ekologické vozy), rozšířit působnost do nových okrajových sídlišť a také brát zřetel na 

proces demografického stárnutí (spojení do nemocnic, supermarketů, úřadů). 

 Všechny tyto úpravy infrastruktury města by měly brát zřetel na ochranu životního 

prostředí. Hlavním problém je také parkování v centru města. Tuhle problematiku by bylo 

možné řešit na bázi parkovacích domu a podzemního parkování s ohledem na zeleň ve 

městě. Vzhledem ke stáří parků je nutná jejich revitalizace a průběžná obnova dřevin 

v intravilánu města. 

 

11.3.6 Využití fondů EU 

V rámci existence a činnosti mikroregionu Zlínského kraje by bylo vhodné důkladně 

informovat příslušné organizace, obce a města o možnosti získání peněz z EU fondů. 

Město by se mělo zaměřit na vznik pracovní skupiny pro přípravu projektů města, 

provázanost projektů, hledání finančních zdrojů z EU fondů. Nedílnou součástí práce této 

skupiny by mělo být zvýšení povědomí o možnostech financování rozvojových záměrů pro 

podnikatelskou a neziskovou sféru.   

 Město by si mohlo např. požádat o dotaci na zlepšování kvality ovzduší. V rámci 

podpory operační program ŽP (OPŽP)by mohly neziskové organizace a veřejnoprávní 

korporace získat dotace na projekty environmentálně vzdělávacích poraden a center. 

Příkladem další dotace by mohla být podpora tvorby materiálů a pomůcek investičního 

charakteru, včetně úprav dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu. 
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12. ZÁVĚR 
Hlavním cílem diplomové práce byl územní rozvoj města Zlína. Práce byla zaměřena na 

zjištění předností a nedostatků města a podle zjištěných informací byl navržen další rozvoj 

města. 

 Praktická část popisuje problematiku územního marketingu a pojmy s nimi spojené. 

Je zde také uvedený marketingový a komunikační mix. Praktickou část uzavírá kapitola 

s názvem Charakteristika veřejné samosprávy. 

 Teoretické poznatky a informace z první části byly následně aplikovány na město 

Zlín. Město je zde detailně popsáno od historie až po současnost. Následně je uvedena 

situace ve městě, přednosti, nedostatky, marketingový a komunikační mix. Po absolvování 

pohovorů v centru města bylo zřejmé, jaký mají zmínění účastníci postoj k městu. 

Vycházelo se z myšlenky, že názor veřejnosti je velmi důležitý, proto také dotazníky byly 

do práce zařazeny.  

 Výsledky dotazníku posloužily jako vstup pro vytvoření SWOT analýzy, která 

posloužila jako sumarizace údajů o městě. Problematika města, která by se mohla zlepšit, 

byla rozdělena do šesti kategorií, pro které byla vytvořena SWOT analýza v maticové 

formě. 

 Pro rozvoj území bylo nutné navštívit danou lokalitu a magistrát města, díky čemuž 

se zjistilo, co město trápí a jaké má výhledové strategie do dalších let. Poté následoval 

samotný návrh rozvoje území. V kapitole jsou rozepsány jednotlivé body, jak by se území 

mohlo rozvíjet. Je zde také uvedena problematika brownfields, která trápí nejedno město. 

Varianty, jak by město mohlo brownfields využít, což by nepochybně vedlo k rozvoji 

území a vzhledu města. 

 Mnoho občanů poukazovalo v pohovorech na to, že by město mělo mít 

bezbariérové zastávky, tahle varianta je zde také uvedena. Po návštěvě města bylo také 

zjištěno, že nejen zastávky, ale i administrativní budovy by zasloužili rekonstrukci, aby i 

lidé s omezenou schopností pohybu mohli daná místa navštívit. 

 Územní rozvoj je velmi často spojen s velkou potřebou financí. Většina měst však 

takovými prostředky nedisponuje, a jediným východiskem jsou pak dotace z EU fondů. 

Díky těmto dotacím by se mohlo mnoho návrhů rozvoje území uskutečnit. 

 Město se díky Tomáši Baťovi dostalo do podvědomí většiny lidí a Zlín se často 

spojuje právě s ním. Vždyť velká část seniorů zlínského kraje pracovala v jeho továrnách a  

firma  Baťa pro ně hodně znamenala. Právě proto by město mělo navázat na jeho tradice a 

pokusit se tak probudit Baťův areál k životu.  
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