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Střední odborná škola podnikání 
a obchodu v Prostějově zpracovala pro 
Radu města Prostějova „Výzkum oživení 
náměstí T. G. Masaryka“. Tazatelé oslovili 
celkem 500 respondentů z nejrůznějších 
lokalit města Prostějova (Masarykovo 
náměstí, Krasice, Domamyslice, Vrahovi-
ce, ulice Plumlovská, Okružní atd.). 

Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké 
míry je pro Prostějovany Masarykovo 
náměstí přitažlivé.

Výzkum mimo jiné zjistil, že Masary-
kovo náměstí navštíví v průběhu 48 hodin 
téměř polovina z deseti oslovených. Toto 
číslo je poměrně vysoké. Důvody návště-
vy náměstí jsou různé:

- zhruba 20 procent Prostějovanů tímto 
prostorem pouze prochází,

- obchody přilákají 29 procent oslove-
ných, 

- pracovní povinnosti zde plní 16 pro-
cent dotázaných, 

- na úřad zamíří 15 procent oslovených. 

Po 19. hodině Masarykovo náměstí 
ve všední dny Prostějovany příliš nelá-
ká, stejně jako o víkendech (s výjimkou 
sobotního dopoledne). 

Téměř pro polovinu Prostějovanů je 
hlavním důvodem návštěvy Masarykova 
náměstí nakupování. Obchody na náměstí 
jsou však vyhledávány spíše staršími oby-
vateli než věkovou skupinou od 15 – 29 let 
(respondenti této věkové skupiny preferují 
nákupy v super a hypermarketech).

Procházka náměstím, posezení v restau-

raci, kavárně nebo cukrárně je hlavním 
důvodem návštěvy náměstí pro 27 procent 
Prostějovanů.

Lidem nejvíce chybí na náměstí veřej-
né WC, a to přesto, že nedávno bylo 
jedno otevřeno v Knihařské ulici (jejich 
fungování se zřejmě ještě nedostalo do 
širšího povědomí občanů). Osmnáct pro-
cent respondentů postrádá více kaváren, 
restaurací, cukráren, a to zejména se 
zaměřením na nekuřáky či matky s malý-
mi dětmi. 

Naprostou většinou Prostějovanů je 
však Masarykovo náměstí jako celek 
hodnoceno velmi atraktivně. Pěší zóna 
občanům města vyhovuje a souhlasí 
s ní. Pro podnikatele a obchodníky se zde 
nabízí několik tipů:

- lidé by ve městě uvítali odlišný sorti-
ment od supermarketů a hypermarketů se 
zaměřením na kvalitu,

- u služeb stále trvá požadavek na 
restaurace, kavárny a cukrárny, na rozší-
ření jejich počtu.

Výzkum na téma: Oživení náměstí T. G. Masaryka 
Cílem bylo zjistit, nakolik je pro Prostějovany Masarykovo náměstí přitažlivé 

Struktura respondentů

Podle bydliště
Prostějov  57 %
Krasice, Vrahovice, Domamyslice 24 %
Vrahovice, Čechůvky  9 %
Držovice   10 %
(v době výzkumu byly součástí města)

Podle pohlaví
Muži  41 %
Ženy   59 %
 
Podle věku
15 – 29 let  32,6 %
30 – 59 let  33,6 %
60 a více let  33,8 %

Podle ekonomické aktivity 
Zaměstnaný  33 %
Student   20 %
Důchodce  20 %
Nezaměstnaný  8 %
Podnikatel  7 %

Hodnocení průzkumu 
z pohledu 

místostarosty 
Mgr. Vlastimila Uchytila 

Mile mě překva-
pilo, že 93 procent 
dotázaných sou-
hlasí se zavedením 
pěší zóny v centru 
města. V této sou-
vislosti bych rád 
zdůraznil, že jsme 

vyšli vstříc obchodníkům, kteří zde 
podnikají, a umožnili jim nepřetržité 
zásobování jejich provozoven. 

Co se týče požadavků Prostějovanů 
na možnosti oživení náměstí zejména 
o víkendech a v podvečerních hodi-
nách, nelze než s nimi souhlasit. V této 
souvislosti jsem požádal organizace 
zřízené městem, konkrétně Kulturní 
klub DUHA, Sportcentrum DDM a 
městské divadlo, aby podněty obyvatel 
na oživení náměstí důkladně zvážily. 
Očekávám, že následně předloží pro-
jekty na oživení náměstí, ke kterému 
by mělo dojít již v příštím roce. 

 

Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete náměstí? Nakupujete v obchodech na náměstí? 

Jestliže ne, proč? 

Uveďte důvod, který by vás přiměl k častější návštěvě náměstí?  
(U této otázky respondenti spontánně uváděli vždy jeden důvod.) 

Vyhovuje vám pěší zóna na náměstí, a s tím související omezení pohybu aut? 

Co vám na náměstí chybí?  
(U této otázky respondenti spontánně uváděli pouze jednu možnost.)

Jak byste ohodnotili známkami 1 až 5 náměstí podle následujících hledisek?

Město Prostějov zahájilo přípravu úze-
mí pro výstavbu rodinných domů v loka-
litě u nové nemocnice (jižně a západně od 
areálu nemocnice, dle situační mapy). Jed-
ná se o stavební místa o přibližných výmě-
rách 646 m2, 715 m2, 760 m2, 1 000 m2  
a 1 200 m2, s předpokládanou zástavbou 
samostatnými přízemními domy s podkro-
vím. Způsob a podmínky prodeje stavebních 
pozemků určí město Prostějov dodatečně. 

Předběžný zájem s uvedením jmé-
na a bydliště, případně e-mailové adresy 
zájemce je možné uplatnit písemně na adre-
su: Městský úřad v Prostějově, odbor sprá-
vy majetku města, nám. T. G. Masaryka  
12 – 14, 796 01 Prostějov, nebo elektronic-
kou poštou na adresu: katerina.suchanko-
va@mestopv.cz.

Průzkum zájmu o pozemky pro stavbu rodinných domů 
Více než tři desítky firem olomouc-

kého kraje mají ještě možnost od  září 
využít  další finanční prostředky ply-
noucí z dotačních zdrojů Evropské-
ho sociálního fondu v rámci projektu 
„Konkurenceschopný podnik na trhu 
EU“. Realizátor projektu  Hospodářská 
komora okresu Přerov společně se svým 
projektovým partnerem OHK Prostějov 
nabízejí firmám ojedinělou příležitost - 
75procentní dotaci na zavedení systému 
managementu jakosti  v některé ze čtyř 
vybraných norem a metod : ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 a model 
EFQM.  

Náklady na uvedené produkty po 
dotaci z projektu představují pro samot-
nou firmu pouze částku v rozmezí 14 až 
30 tisíc korun, zatímco v případě plné-

ho hrazení by znamenaly pro organizaci 
finanční zátěž ve výši několika desítek 
až set tisíců korun, což si malé a střední 
firmy často ani nemohou dovolit. Nyní 
mají příležitost. Při dotaci, která kryje 
tři čtvrtiny nákladů spojených se zave-
dením norem jakosti, kvality řízení, 
podnikatelské úspěšnosti a bezpečnos-
ti práce či péče o životní prostředí, je 
nezanedbatelnou pomocí. 

Pokud se tedy rozhodnete využít nabí-
zené šance, máte možnost se ještě zapojit 
do projektu Hospodářské komory okresu 
Přerov a Okresní hospodářské komory 
v Prostějově. Informujte se u Heleny 
Chalánkové, ředitelky OHK Prostějov, 
tel. 582 332 489, nebo u Martina Dýčky, 
tel. 581 208 735. Druhá vlna  zavádění 
ISO 9001 začala 5. září.     

Další dotace z Evropské unie pro firmy


