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1  Úvod 

V 90. letech 20. století se v naší zemi odehrála velká proměna společnosti. 

V důsledku přechodu od totalitního režimu s centrálně plánovacím ekonomickým 

systémem k tržním principům ekonomiky došlo ke změnám a dynamickému vývoji 

v oblasti hospodářství. Významným rysem těchto změn byla rychlá proměna struktury 

hospodářství provázená prudkým zesilováním významu terciérního sektoru. 

Význačným procesem, který tyto ekonomické změny doprovázel, byla přeměna 

industriální společnosti na společnost moderního typu (např. zvyšující se stupeň 

automobilizace, rostoucí význam reklamy). Významnou charakteristikou české 

ekonomiky   po roce 1989 byl vstup zahraničních společností na český trh. 

Jednou z oblastí, která především v druhé polovině 90. let významně vzkvétala, 

ve spojení se vstupem zahraničních společností do naší země, byl maloobchod.  V této 

oblasti se začala projevovat globální transformace. Jejími znaky byla tržní dominance a 

internacionalizace sortimentu zboží. A právě maloobchodem, konkrétně  maloobchodní 

jednotkou hypermarket, se ve své práci  zabývám. Hypermarkety v průběhu deseti let 

ovládly celou oblast nakupování a staly se nejoblíbenějším cílem obyvatel                

mezi velkoplošnými maloobchodními jednotkami. V prvopočátcích svého vzniku byly 

stavěny samostatně (jako potravinové velkoprodejny s menším zastoupením 

nepotravinového zboží), dnes jsou budovány jako základ (kotva) velkých nákupních 

center, kde si zákazník přijde na své i v oblasti jiného druhu nepotravinářského zboží 

(zejména oděvy), ale i zábavy a kultury a postupně s rostoucími nároky zákazníků se 

sortiment prodejen a služeb těchto komplexů rozšiřuje. Lidé jsou čím dál náročnější a 

jejich spotřební chování se vyvíjí pod vlivy působící globalizace a zvyšující se životní 

úrovně. Ale i tak hypermarkety nadále dokazují zásadní roli uvnitř těchto komplexů, 

jelikož plní požadavky zákazníka na široký soubor zboží každodenní spotřeby. Přinášejí 

spoustu výhod. Jejich strategie jsou založeny na tom, aby uspokojovaly co nejširší 

spektrum zákazníků. Lidé si zvykli navštěvovat je pro nízké ceny, obsáhlý sortiment a 

neodmyslitelně dnes při narůstajícím stupni automobilizace také pro pohodlné 

parkování. Dá se říct, že hypermarkety se staly nejjednodušším způsobem nakupování, 

proto se ve společnosti těší takové oblibě. Není však nutné dále rozvádět, jaká pozitiva 

nám hypermarkety přinášejí, neboť každý z nás má s nimi své vlastní zkušenosti. Já se 

zde zaměřuji na opačnou stránku působení těchto prodejních jednotek, tedy na jejich 

negativa.  Lépe řečeno, jak svou mohutnou expanzí působí na naše životního prostředí. 
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1.1  Cíle práce         

          Hlavním cílem mé práce je vystihnout záporné stránky výstavby hypermarketů a 

celkově objektivně zhodnotit tuto aktuální problematiku. Hypermarkety se staly 

významným fenoménem naší doby, nakupuje v nich spousta lidí, avšak přinášejí 

s sebou i spoustu problémů. Zaměřuji se v  první řadě na dopady hypermarketů            

na životní prostředí, tedy snažím se odpovědět na otázku, jaké dopady na životní 

prostředí výstavba hypermarketů způsobuje, a zabývám se i několika konkrétními 

problémy v konkrétních lokalitách České republiky. Mimo jiné se stručně zmiňuji i        

o problémech jiné povahy, které s hypermarkety souvisejí a nemají přímo vliv              

na životní prostředí, avšak o problémech v socioekonomické sféře (např.otázka 

zaměstnanosti). Odpověď na první otázku tedy tvoří přehled aktuálních problémů 

v souvislosti s výstavbou hypermarketů zaměřených zejména na životní prostředí a       

ve zkratce také ostatních problémů. Avšak ještě předtím, než se k samotnému přehledu  

dostávám, se zabývám zmapováním zdrojů, které se problematikou mé bakalářské práce 

zabývají. Prostor je věnován zejména brněnskému nezávislému sdružení Nesehnutí, 

které se hypermarkety velice významně zabývá a jejichž publikace a webové stránky se 

staly základním informačním zdrojem pro mou práci.  

          Další otázka, kterou  jsem si položila, je, jaké jsou iniciativy obyvatelstva 

v případě nesouhlasu s výstavbou hypermarketů. Odpovědí na tuto otázku by měl 

být popis, zda a jak se lidé v případě nespokojenosti s výstavbou hypermarketu mohou 

bránit. 

          V posledním cíli své práce jsem si stanovila otázku, jak veřejnost vnímá 

hypermarkety nejen z pohledu nakupujícího, tedy jaké klady má nakupování 

v hypermarketu, ale také jak je vnímá ve svém okolí, zda si uvědomuje jejich 

počínání a problémy, které s nimi souvisí a zároveň, jak by řešila aktuální situaci 

narůstajícího počtu těchto kolosů. Na tuto komplexní otázku jsem hledala odpověď  

v rámci provedeného dotazníkového šetření, jehož vyhodnocení tvoří největší část práce 

a přináší zajímavé informace.  
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1.2  Struktura práce 

          Tato práce se skládá z několika částí. První část zahrnuje kapitolu 1, kam patří 

úvod, cíle práce, tuto podkapitolu o struktuře práce, dále popsání nejdůležitějších 

zdrojů, z kterých jsem čerpala, tedy diskuzi s literaturou a část o vývoji hypermarketů 

v ČR. První kapitola je věnována uvedení do problematiky hypermarketů a jejich 

dopadů  na životní prostředí, tedy do ústředního tématu celé práce. V úvodu je vyjasněn 

širší rámec aktuální problematiky a je zde nastíněn pohled soudobé společnosti                    

na sledovanou jednotku hypermarket. Dále jsou popsány stanovené cíle, ke kterým jsem 

se v průběhu své práce chtěla dostat. V podkapitole literatura a zdroje věnuji prostor 

několika nejvýznamnějším zdrojům, zejména nezávislému brněnskému sdružení 

Nesehnutí a na závěr první kapitoly popisuji průběh vývoje hypermarketů v ČR            

od svého počátku  po současnost.                                                       

          Kapitola 2 popisuje konkrétní příklady problémů, které hypermarkety způsobují 

s ohledem k zaměření práce, tedy na životní prostředí. Stručně jsou zmíněny i ostatní 

problémy jiné povahy.  

        Další část práce se zabývá konkrétním pohledem na rozebíranou problematiku. 

V jejím záběru jsou zachyceny tři problémy v lokalitách České republiky, které byly 

výstavbou hypermarketů poznamenány. Popsány jsou velmi problematické případy. 

          V následující kapitole je pojednáno o možnostech, jak se v případě 

nespokojenosti s výstavbou hypermarketů lidé mohou bránit, či zda a jak je možné takto 

učinit.  

          Poslední a nejrozsáhlejší část této práce zahrnuje dotazníkové šetření. Účelem 

tohoto šetření bylo zjistit pohled veřejnosti a zde konkrétně lidí ve věku od 20 do 30 let         

na problematiku hypermarketů. Několik otázek je zaměřeno na způsob jejich 

spotřebního chování, ale nebyla to ta hlavní věc, která měla být zkoumána, nýbrž tyto 

otázky měly pouze poukázat na to, jakou roli hypermarkety pro lidi sehrávají a 

v souvislosti s tím zároveň vysledovat vnímání  negativ, jichž jsou hypermarkety 

příčinou. Zkrátka také zjistit, co si lidé o soudobé situaci myslí, jak této problematice 

rozumějí a jak by řešili problémy, které s sebou hypermarkety přinášejí. 

 

 

. 
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1.3  Použitá literatura a zdroje 

          Nevyčerpatelným zdrojem k problematice hypermarketů, který bych chtěla 

vyzdvihnout, jsou internetové stránky www.hyper.cz nezávislého brněnského sdružení 

Nesehnutí. Na této adrese jsem našla spoustu článků zabývajících se problémy ohledně 

výstavby hypermarketů v České republice spojenými s dopady na životní prostředí a 

obyvatelstvo. Nesehnutí se pro tuto práci staly nejdůležitějším zdrojem, protože jsou 

autory také rozsáhlejších publikací, z kterých jsem též čerpala. Jedná se o publikace 

Přelet nad hypermarketovým hnízdem, Nákupní řetězce - nové výzvy a dále jsem také 

čerpala ze studie Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného 

maloobchodu v České republice v roce 2007. Nesehnutí na dané téma provozují 

přednášky a semináře a součástí jejich boje proti nekontrolované expanzi hypermarketů  

je také kampaň s názvem Zaostřeno na hypermarkety, v jejímž rámci pořádají putovní 

výstavu, která má veřejnost informovat o problémech spjatých s hypermarkety.  

          Data o vývoji situace hypermarketů v ČR jsem hledala na stránkách společnosti  

Incoma, kde existuje řada zajímavých a užitečných informací k této problematice. 

Společnost Incoma provádí studie k daným tématikám a mimo jiné mapuje trh 

maloobchodu.  

          K rozšíření informací o dané problematice mi posloužila také skripta z Ostravské 

univerzity od Pavla Bednáře-Geografie služeb I a další zdroje. 
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1.4   Hypermarkety v České republice 

 

1.4.1 Typy velkoplošných maloobchodních prodejních jednotek v ČR 

          Ve své práci se zabývám hypermarkety, proto bych v této podkapitole chtěla více 

upřesnit, co se pod tímto termínem skrývá a zařadit hypermarket mezi ostatní 

velkoplošné prodejní jednotky z hlediska prodejní plochy a sortimentu zboží, který 

nabízejí.  

          Hypermarkety jsou samoobslužní velkokapacitní prodejny s širokou nabídkou 

potravinářského ale i s vysokým podílem nepotravinářského druhu zboží pod jednou 

střechou s prodejní plochou pohybující se mezi 2 500  až 20 000 m2. Mezi řetězce, které 

v ČR hypermarkety provozují,  patří Tesco, Hypernova, Globus, Interspar a Kaufland. 

Velikosti hypermarketu dosahují také specializované prodejní jednotky se sortimentem 

pro domácí kutily-tzv. Hobby markety. 

          Dále jsou u nás hojně zastoupeny supermarkety, což jsou také samoobslužní 

prodejny, ale s nabídkou převážně potravinářského zboží denní potřeby a s doplňkovým 

nepotravinářským zbožím (drogerie, tisk). Prodejní plocha supermarketů se pohybuje    

v rozmezí od 400 do 2500 m2.  Rozšířené jsou u nás také diskonty-obchody s prodejní 

plochou 400-1000 m2 s méně pestrým potravinářským sortimentem a menším 

zákaznickým komfortem. Významnými velkoplošnými jednotkami, které se v naší zemi 

velmi rozšiřují, jsou nákupní centra známá také pod anglickým názvem shopping 

malls. Co do plochy jsou rozprostřeny na desítkách až stovkách tisíc čtverečních metrů. 

Základem nákupních center je potravinový hypermarket, dnes však výrazně na své 

přitažlivosti posiluje společenská či zábavní složka. (Bednář, Fuchs 2006) 

 

1.4.2  Vývoj počtu hypermarketů v České republice 

          Výstavba hypermarketů v České republice začala ve druhé polovině 90. let. První  

hypermarket, který byl u nás uveden do provozu, byl hypermarket Globus na jižní 

Moravě v Brně-Ivanovicích v roce 1996. Tento rok se dá považovat za počátek 

dynamické expanze hypermarketů v Česku.  Tyto velkoplošné maloobchodní jednotky 

se staly velmi rychle populárním místem pohodlného nákupu značné části obyvatel. 

Zpočátku pronikaly do největších českých měst, jejichž trh je v dnešní době 

hypermarkety nasycen, a proto se cíl zájmu nadnárodních společností provozujících       
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u nás hypermarkety přesouvá do menších měst, a to konkrétně do měst o velikosti            

do 50 000 obyvatel. Letos by se měly objevit i ve městech, kde žije méně než 15 tisíc 

obyvatel. V menších městech se počítá s menší koncepcí prodejní plochy hypermarketů 

(do 4000 m2). 

 

Graf 1: Vývoj počtu hypermarketů v České republice 
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Zdroj: www.incoma.cz, 20.4.2008 

 

          V grafu 1 můžeme vidět, že počet hypermarketů v České republice stoupal 

rovnoměrným  tempem po celé desetiletí.  Do roku 2001 hypermarketům trvalo,         

než  v preferencích hlavního místa pro nakupování předstihly menší samoobsluhy. 

Dodnes vzrůstají také preference na nákupy v diskontních prodejnách, avšak 

hypermarkety jsou před nimi v předstihu o více jak 10 %. V roce 2008 počet 

hypermarketů přesáhl hodnotu 230 a ve střední Evropě se ČR stala zemí s největším 

počtem hypermarketů na milion obyvatel. (http://www.incoma.cz/cz/default.aspx ) 

          Oblíbeným místem pro nakupování, jak už výše bylo zmíněno, jsou nákupní 

centra. Prvním takovýmto centrem u nás bylo Centrum Černý Most v Praze otevřené      

30. listopadu 1997.  Dále Shopping park v Brně a v Praze, Borská Pole v Plzni a další. 

Obchodních center stále přibývá a s tímto trendem se počítá i do budoucnosti, kdy bude 
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jejich expanze poznamenána růstem jejich rozlohy. Největším nákupním centrem v ČR 

co do plochy je dnes Centrum Letňany v Praze.  

          Do budoucnosti se také počítá s rozvojem menších formátů prodejen potravin 

ve městech do velikosti 5 000 obyvatel. 

 

1.4.3  Zastoupení hypermarketů v jednotlivých krajích 

        Rozložení hypermarketů v krajích velice dobře znázorňuje obrázek 2 níže, kde je 

celková plocha hypermarketů přepočítána na počet obyvatel kraje, tudíž lze mezi sebou 

jednotlivé kraje porovnávat. 

 

Obr. 2: 

 

Zdroj: www.incoma.cz, 20.4.2008 

 

      

          Z obrázku 2 je tedy patrné, že největší koncentrace plochy hypermarketů na počet 

obyvatel je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, kde je větší počet větších měst       

na plochu kraje než v krajích ostatních, a právě do větších (lidnatějších) měst byly 

hypermarkety původně umísťovány.  Naopak je tomu v kraji Vysočina a                       
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ve Středočeském kraji. V kraji Vysočina je vzhledem k ploše kraje méně větších měst, 

kdežto ve Středočeském kraji je jich více, jde zejména o bývalá okresní města, ale 

vzhledem k ploše kraje koncentrace hypermarketů není tak velká jako v jiných krajích. 
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2  Problémy spojené s výstavbou hypermarketů   

          S výstavbou hypermarketů je spojeno mnoho problémů, které se nás přímo či 

nepřímo týkají. Velmi často o nich slýcháme z médií, kam se dostávají díky svým 

neprůhledným taktikám a necitlivému způsobu expanze do krajiny, ale také ve svém 

okolí každý jistě pamatuje nějaký nezdařilý případ ve spojitosti s těmito nákupními 

kolosy. Uvedeny jsou nejčastější problémy, o kterých se diskutuje. 

 

2.1   Zábor volné plochy 

          Obrovským problémem ve výstavbě hypermarketů je jejich lokalizace. Tento 

problém je ve většině případů klíčový a na něj se nabalují další problémy, které dále 

souvisí s vlivy na životní prostředí. 

          Problémem číslo jedna v umísťování hypermarketů je nejběžnější a nejjednodušší 

způsob jejich výstavby-lokalizace na volných plochách-stavba tzv. na zelené louce. 

Jedná se o zábor rozsáhlých ploch (velmi často ZPF), které ve velkém počtu případů 

bývají chráněné zákonem z hlediska ochrany druhů rostlin a živočichů, územní ochrany 

(jedná se o chráněná území  a území s významnými krajinnými prvky) a také                 

z hlediska komplexní ochrany ekologické stability území-ÚSES.  

          Při záborech volných ploch také velmi často není brán ohled na záplavová území, 

kde se nové hypermarkety posléze nacházejí (v roce 2007 bylo lokalizováno                

do záplavového území 12 % nově vystavěných hypermarketů), nejsou tedy zohledněny 

hydrologické poměry daného území. Chráněná území jsou nejčastěji ovlivňována 

výstavbou hypermarketů a Hobby marketů. V 69 % případů výstavby velkých 

nákupních jednotek dochází ke konfliktu s ochranou přírody, nečastější konflikty 

souvisí opět s hypermarkety a Hobby markety. (Koželouh 2008)  

 

2.2  Kácení stromů 

          Velkým fenoménem ve výstavbě hypermarketů je kácení dřevin za účelem lepší 

viditelnosti jejich reklamy do širokého okolí. Tato činnost podléhá vydání povolení 

obecního úřadu od určitých hodnot nastavených parametrů-výšky a obvodu kmene 

stromů a rozlohy keřových porostů. V tomto případě musí investor o povolení požádat. 

Ve spoustě případů se tomu však neděje a stromy jsou káceny nelegálně. Ke kácení 

dřevin došlo v roce 2007 v téměř 60 % případů výstavby velkých nákupních jednotek. 

(Koželouh 2008) 
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2.3  Problémy v oblasti dopravy 

          Přetížení dopravy je velmi zřejmým dopadem hypermarketů na jejich okolí. Tyto 

velkokapacitní prodejny jsou strategicky stavěny podél dopravních tahů, které zajišťují 

dobrou automobilovou obslužnost zákazníkům. A jelikož procento automobilizace stále 

roste, roste s ním i zatížení dopravních komunikací v blízkosti hypermarketů. 

V minulém roce došlo nejčastěji k nárůstům zatížení v okolí hypermarketů v rozmezí  

0-24,99 %, ale místy i o více než 50 %. Takové zatížení s sebou nese samozřejmě 

zhoršení kvality ovzduší a zvyšování hladiny hluku v širším okolí hypermarketu. 

          S výstavbou hypermarketů, ale i ostatních velkoplošných nákupních jednotek, 

souvisí dále komplikace v dopravě i ve smyslu výstavby křižovatek či kruhových 

objezdů a neméně významná je také výstavba parkovišť v místě hypermarketu, které 

současně zpomalují silniční provoz a činí ho méně přehledným. (Koželouh 2008) 

 

2.4  Dopady na obyvatelstvo 

          Výše uvedené případy, které reprezentují dopady hypermarketů na životní 

prostředí, úzce souvisí s působením na obyvatelstvo. Jedná se zejména o sousedství 

hypermarketů s obytnou zástavbou, která je velmi ovlivněna intenzívní automobilovou 

dopravou a s ní souvisejícím nadměrným hlukem a nekvalitním ovzduším. Jedná se tedy                       

o nakumulování jednotlivých vlivů, k nimž opět musíme přičíst problém s umisťováním 

hypermarketů. Přestože existuje spousta lokalit, kde dochází k výrazné kumulaci vlivů, 

stále v jejich okolí přibývají noví a noví původci jmenovaných problémů. Vloni byl 

v 52 % případů registrován velký vliv na obyvatelstvo (tzn. sousedství s obytnou 

zástavbou, neumístění záměru do oblasti brownfields a více jak 10% nárůst dopravní 

intenzity v obytné lokalitě). V 38 % případů byl zaznamenán vliv malý, tzn. že záměr 

nesousedil přímo s obytnou zónou, nebo s ní sousedil, ale nárůst dopravní intenzity byl 

menší než 10 %. Ve zbylých 10 % případů byl vliv na obyvatelstvo zanedbatelný čili 

lokalizace mimo sousedství s obytnou zástavbou a s méně než 10% nárůsty dopravní 

intenzity. (Koželouh 2008) 

 

2.5  Změna rázu krajiny 

          Dalším problémem hypermarketů je jejich necitlivý zásah do okolí. Neřešeným 

vzhledem budov, které jsou stavěny přísně účelově, dochází k narušení rázu krajiny a 

městské zástavby. Cílem jejich výstavby není začlenění budovy do městské a okolní 



  16

krajiny, ale co největší rozmach do plochy a zejména co nejmenší vynaložení nákladů 

na výstavbu. Jen v roce 2007 bylo 77 % nových velkoplošných nákupních jednotek 

naprojektováno jako jednoduché stavby, běžné kostky s velkými plochami parkovišť, 

které všichni známe ze svého okolí. Pouze ve 3 % případů byla stavba začleněna              

do okolní zástavby. Hypermarkety patří mezi nejčastější velkokapacitní nákupní 

jednotky, které jsou takto stavěny. (Koželouh 2008) 

 

2.6  Ostatní problémy 

          Výše jsem popsala problémy související s dopady na životní prostředí, ty však 

nejsou jediné, které hypermarkety v negativním slova smyslu způsobují. Vstup 

hypermarketu do určité oblasti budí dojem nově vytvořených pracovních míst, avšak je 

třeba si při tom uvědomovat i krach malých obchodníků a s tím související vylidňující 

se centrum města. Na hypermarkety bychom se také měli dívat z pohledu kvality a 

čerstvosti různých druhů potravin, kde existuje spousta případů hovořících v neprospěch 

hypermarketů. Na mysli je třeba mít také zacházení se zaměstnanci, kteří jsou často 

nuceni pracovat přesčasy, které nejsou zaplaceny, jak by měly být či přestávky     

během pracovní doby, které nejsou dodržovány podle předpisů, a další.  
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3 Problémy s výstavbou hypermarketů v konkrétních lokalitách 

ČR  

          Pro přiblížení problematiky rozebírané v této práci je tato kapitola věnována 

popisu konkrétních případů, kde došlo k problémům při výstavbě hypermarketů. V nich 

obyvatelé s výstavbou nesouhlasili a negativní vliv záměru na okolní prostředí byl také 

prokazatelný. Tyto případy by měly pomoci dotvořit  si pohled na postupy, kterých se 

při vstupu investora do nové lokality užívá. 

 

3.1   Výstavba Hobby marketu v Brně-Ivanovicích 

          Ivanovice patří k nejmenším z brněnských městských částí. Kauza místního 

hobby marketu se začala psát v roce 2003 a teprve nedávno došlo k jejímu rozřešení. 

Průběh celého případu byl poměrně zdlouhavý a zajímavý, proto jsem ho do této 

kapitoly zařadila. 

           V roce 2003 se nacházela v Ivanovicích pouze jediná lokalita, které bylo možné 

ještě využít k zástavbě. V tomto roce se ke slovu přihlásila realitní kancelář se zástupci 

investora, kteří přišli s návrhem o zpracování studie zmiňované lokality. Zpracovali část 

této lokality za účelem výstavby rodinných domů, čímž by se plynule navázalo             

na okolní obytnou zástavbu. Studie byla přijata zastupitelstvem i stavebním úřadem, 

takže se mohlo přistoupit k akci. Problém však nastal ve chvíli, kdy podle realitní 

kanceláře bylo třeba přesunout některé inženýrské sítě a nebylo možné najít firmy, které 

by akci profinancovaly, takže se od záměru odstoupilo. 

           V roce 2004 se iniciativy ujali samotní zástupci investora se svým záměrem, že 

sami zaplatí přeložení sítí pro využití celého území vhodného k zástavbě. Ukázalo se, že 

cílem tohoto gesta je výstavba specializovaného hypermarketu Hornbach v dané 

lokalitě. Investor vytvořil studii na výstavbu a ta byla zastupitelstvem většinou přijata. 

Jelikož se posléze zjistilo spousta nesrovnalostí s územním plánem, investor pohotově 

začal vyjednávat se zástupci Magistrátu města Brna (MMB)-Odborem územního 

plánování a rozvoje (OÚPR) o změně územního plánu. Byla vytvořena nová 

urbanistická studie, která řešila rozvržení funkčních ploch. Pro zjednodušení,           

podle studie nesměla být změněna rozloha ploch PV a SV (PV-plochy pro výrobu, SV-

smíšené plochy výroby a služeb). V případě zachování územního plánu by k zásahům 

do území nedošlo. Při změně územního plánu však ano. 
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          V roce 2005 se situace vyvíjela následovně: Hornbach odstoupil od svých záměrů 

a nově nalezený investor předložil studii o úpravách ÚP na výstavbu nákupního centra.                     

Nad touto studií se konalo první veřejné projednání s občany a jejich připomínky měly 

být do studie zapracovány a později se tak také stalo. Novým investorem byl též 

zástupce Hobby marketu, tentokrát Bauhausu. Studie s regulačními prvky byla 

schválena a dokonce ve veřejném projednání o výstavbě hypermarketu se všechny 

dotčené orgány vyjádřily kladně, takže  změny v územním plánu byly schváleny, což 

vedlo k pozdějšímu umístění Hobby marketu. Nevole ze strany obyvatel však vzrostla 

při dalším veřejném projednání, kdy zástupce investora předložil výkresy s výstavbou. 

          Začátkem roku 2006 se konalo další veřejné projednání, kde se ukázalo, jak velké 

zásahy do území měla změna ÚP v případě výstavby prodejny a vyjednávání starostky    

o změně struktury stavby již zástupce investora nezajímalo. Na základě zásahů byla 

uspořádána anketa, kde se občané Ivanovic vyjádřili nesouhlasem s výstavbou                        

(nesouhlasilo 72,6 % občanů-z celkového počtu 547 občanů se jich vyslovilo proti 426). 

Avšak ani hledaná podpora u OÚPR MMB nebyla nalezena, neboť město s výstavbou, 

bez zájmu k vyslyšení připomínek obyvatel Ivanovic, souhlasilo na základě shody 

s pozměněným ÚP. Posléze stavební úřad zamítl všechny připomínky obce a zároveň i 

připomínky sdružení Klidné Ivanovice a Nesehnutí a bylo vydáno územní rozhodnutí. 

Obě organizace i městská část se odvolaly k Odboru územního a stavebního řízení 

MMB, avšak neúspěšně. Poté starostka Ivanovic podala žalobu ke Krajskému soudu 

v Brně s požadavkem zrušení magistrátního rozhodnutí. 

          V roce 2007 žaloba Ivanovic vzala za své, neboť nově zvolené zastupitelstvo si 

odhlasovalo zrušení žaloby. Hobby market dostal zelenou. (Slavíková 2008) 

 

3.2   Lidl v Rokycanech 

          Přestože je má práce založena na hypermarketech, kterým Lidl není, rozhodla 

jsem se sem zařadit i případ tohoto diskontu, neboť v minulosti proslul v nelegálním 

kácení stromů ve svém okolí a v této práci bude později ještě znovu zmiňován. V těchto 

kauzách jsem si vybrala případ města Rokycany, kde se Lidl také poměrně agresivně 

rozhodl prosadit. 

          I zde se jednalo o poměrně zajímavý vývoj během získávání povolení k výstavbě. 

V roce 2000 projektová kancelář začala vyjednávat vhodné pozemky pro Lidl a 

požádala město o změnu ÚP. Část pozemků byla městských a stály na nich 
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architektonicky cenné budovy, které by musely být v případě stavby zbourány. Asi 

jedna šestina pozemků byla v soukromém vlastnictví. Na nich se nacházely mimo jiné 

dva stromy (pyramidální duby) staré přes 70 let, které byly zanedlouho navrženy          

na vyhlášení za památné stromy. 

          Během podzimu 2001 byly projednávány změny ÚP v zájmu výstavby prodejny 

Lidl a také se začal připravovat budoucí prodej městských pozemků investorovi.  

          Již na počátku roku 2002 byla vydána vyhláška na změnu ÚP a bylo tedy zřejmé, 

že vzácné stromy zde nebudou mít své místo. V tuto dobu osud stromů projednávali 

ochránci přírody, avšak pouze o pět dní později byly stromy neznámými pachateli        

ze soukromého pozemku pokáceny. Podle vyhlášky o obvodu kmenů stromů nesměly 

být vzácné duby pokáceny bez povolení. Pozdějším vyšetřováním se zjistilo, že 

majitelem automobilu, kterým pachatelé přijeli, byl syn majitelky onoho pozemku. 

          Po tomto incidentu se mezi občany vzedmula vlna nesouhlasu. Ta byla vyjádřena 

i v petici iniciované ekologickými aktivisty. Při veřejném zasedání zastupitelstva 

posléze došlo  k překvapivému obratu, neboť 13 z 15 zastupitelů hlasovalo                

proti změnám ÚP, tedy v neprospěch Lidlu a jeho zájmy hájil pouze starosta s dvěmi 

zastupiteli.  

          Lidl však přišel s novou studií, která se týkala menší verze prodejny, která by se 

rozkládala pouze na městských pozemcích. Přišel také s odškodněním pokácených 

dubů, za které slíbil vysadit nové a nabídl příspěvek Českému svazu ochránců přírody. 

          Jak už jsem výše psala, Lidl přímo proslul v aférách okolo kácení stromů. 

Nejedná se však o výjimečné případy, ale těchto míst v ČR je spousta-např. České 

Budějovice, Dobříš, Písek, Kralupy nad Vltavou, Sokolov, Chomutov, Mariánské Lázně 

a další. (Fuchs a kol. 2005) 

 

3.3   Eden 

          Poslední ukázkou nekontrolovatelné expanze nákupních kolosů je nákupní a 

zábavní centrum Eden ve Vršovicích v Praze, jehož základní kotvou stal v minulosti 

Carrefour, který později nahradilo Tesco. Návrh na výstavbu se objevil v roce 1997. 

Výstavba tohoto obchodního centra se zpočátku místním občanům zdála velmi 

absurdní, ale přesto k ní došlo. Obyvatelé se bránili argumenty, že v této lokalitě byla 

přetížená dopravní situace, vysoká hladina hluku a jednalo se o poslední zeleň v okolí-

na místě Edenu  býval park o rozloze 9 400 m2. Do sporu se vložilo také Ministerstvo 
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životního prostředí (MŽP), které s vytipovanou lokalitou sousedí. Nechalo si udělat 

posudek, který pouze potvrdil argumenty obyvatel popsané výše a z posudku také 

vyplynulo, že únosné zatížení území bylo už tak výrazně překročeno. V roce 1999 

ministerstvo zaujalo k celému projektu negativní postoj, ve kterém zdůraznilo    

kapacitu  záměru  a těžkou tranzitní dopravu s vlivem na znečištění ovzduší a hladinu 

hluku. I odbor životního prostředí městské části Praha 10 vydal nesouhlasné stanovisko, 

ale zanedlouho své stanovisko změnil na základě změn v předešlé dokumentaci, 

přestože investor nesplnil předchozí podmínky. Poté zástupci pro výstavbu Edenu 

podali návrh na vydání umístění stavby, do kterého však zapracovali nové změny. 

Zástupce MŽP poté varoval před schválením a vyzýval k novému posouzení vlivů        

na životní prostředí na základě provedených změn v dokumentaci. Stavební úřad tedy 

posléze řízení přerušil a požadoval vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu 

hl.města Prahy, zda je projekt v souladu s požadavky zákona o posuzování vlivů           

na životní prostředí. Odbor však nové posouzení neprovedl, neboť se odvolával na první 

posouzení, které již proběhlo. Stavební úřad po tomto stanovisku vydal rozhodnutí         

o umístění stavby. I když se zanedlouho dopustil chyby, neboť stavba nebyla v souladu 

s tehdy novým územním plánem. Ale i přesto byl Eden postaven. (Fuchs a kolektiv 

2005)  

 

          Všechny tři případy, které jsem popsala, měly podobný znak, a to neprůhledné 

praktiky v oblasti vyjednávání ze strany investora s orgány místní samosprávy. Ve 

všech třech případech je vidět také nedůsledné jednání jednotlivých orgánů, určitá 

lhostejnost a chyby, kterých se tímto jednáním dopouštějí.   
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4 Iniciativy v boji proti hypermarketům 

          Možnosti veřejnosti, jak ovlivňovat výstavbu hypermarketů, jsou poměrně 

omezené. Důkazem jsou případy v kapitole 3. Přesto však některé existují..  

          V první řadě mohou být vznášeny připomínky obyvatel při tvorbě územního 

plánu obce a také k politice územního rozvoje. Jednotlivci se mohou podílet formou 

připomínek na tvorbě regulací při výstavbě velkokapacitních nákupních jednotek. 

V otázce územního plánu je dobré znát využití jednotlivých ploch v obci, neboť 

hypermarkety mohou být stavěny jen na plochách smíšených (plochy určené k umístění 

obchodních a výrobních provozů). V případě znalosti může každý vznášet  věcné 

připomínky a ovlivnit tak situaci. V případě, že funkční využití plochy není smíšené a je 

zájem, aby byl záměr uskutečněn, musí být pozměněn územní plán (ÚP), aby bylo 

investorovi vyhověno. I k návrhům o změnách územního plánu má veřejnost právo 

vznášet připomínky. Schválení však závisí na zastupitelstvu, kde tedy občan může 

veřejně vystoupit. Další způsob, jak lze prosadit nesouhlas či nějaký názor, je 

informovat veřejnost a snažit se získat její podporu. Způsobů je několik, od petic, 

letáků, článků v tisku, veřejných vystoupení až po demonstrační akce. Také se člověk 

může stát součástí občanských sdružení a vystupovat tak se společnými zájmy jiných 

lidí. Jako občanské sdružení má člověk právo účastnit se správních řízení o povolení 

stavby, podávat správní žaloby, připomínkovat předloženou dokumentaci, podávat 

odvolání, apod. 

          Velmi důležitý způsob, jak se podílet na ovlivnění výstavby, je proces EIA (tzv. 

posuzování vlivů na životní prostředí). Ne každá stavba prochází tímto procesem, pouze 

ty, o kterých je rozhodnuto v rámci zjišťovacího řízení.  Dokumentace k tomuto 

zjišťovacímu řízení je k dispozici na internetových stránkách  krajských úřadů a může 

být připomínkována jak jednotlivci, tak i občanskými sdruženími. Pokud je odsouhlasen 

proces EIA, má jednotlivec či sdružení možnost se znovu aktivně zapojit. V tomto 

procesu mohou občané získat spoustu důležitých informací o chystané výstavbě a také 

mohou prosadit různé podmínky a kompenzace. 

          Konečné územní rozhodnutí vydává stavební úřad a ten se musí s připomínkami 

vypořádat. (Fuchs a kol. 2005,  Štefanec 2008) 

 

          Něco více o procesu EIA, cituji: „Řízení je důležitým nástrojem pro zlepšení 

záměrů, které mohou mít negativní vlivy na životní prostředí. Je proto důležité, aby 



  22

veřejnost od počátku aktivně využívala svých práv v tomto řízení. Rychlá reakce je 

zvláště důležitá u kategorie 2, které, pokud je veřejnost a dotčené orgány státní správy 

pasivní, zpravidla vůbec neprojdou posuzováním. V průběhu posuzování je vhodné 

nespoléhat se na podávání písemných připomínek. Osobní kontakt s úředníky přispěje 

k lepšímu pochopení jejich postoje a umožní efektivně a včas projednat možné negativní 

vlivy záměru.“  (Fuchs a kol. 2005, s.103) 
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5  Dotazníkové šetření 

 

5.1  Cíle a zaměření dotazníkového šetření 

          V této části bakalářské práce pracuji s výsledky dotazníkového šetření, které jsem 

provedla (dotazníkový formulář viz přílohy). Tímto způsobem jsem chtěla zjistit, jak 

jsou veřejností vnímány hypermarkety, do jaké míry jsou oblíbené a zda si lidé 

uvědomují problémy s nimi spojené. Na základě znalostí dotazovaných okolo této 

problematiky jsem se také snažila, aby se pokusili sami přijít na návrhy, jak by se daná 

situace v dnešní době dala řešit. Vzhledem k odpovědím sledovaného věkového vzorku 

populace se také dá posoudit, zda má veřejnost o otázky spjaté s touto problematikou 

zájem. 

 

5.2  Vymezení pojmů 

          V záhlaví dotazníku bylo vysvětleno několik základních věcí pro jasnější 

pochopení daného tématu dotazovanými. Důležité bylo, aby si respondenti uvědomili, 

co se přesně skrývá pod pojmem hypermarket a odlišili ho tak od supermarketu, 

přestože problémy spojené s oběmi těmito nákupními jednotkami jsou ve své podstatě 

velice podobné. Tyto pojmy jsou definovány v podkapitole 1.4.1. 

          V poslední otázce se pro rozšíření obzorů k zamyšlení nad danou problematikou 

dotazovaní dozvěděli, že v České republice neexistují žádné zákony, které by 

dynamický rozmach hypermarketů mohly řešit, proto bývá okolo výstavby těchto 

prodejen nemálo problémů.  

 

5.3  Okruh respondentů 

          Pro uskutečnění dotazníkového šetření jsem si vybrala vzorek populace 

definovaný věkem respondentů. Vymezila jsem ho věkovými hranicemi minimálně 20 

let a nejvýše 30 let, jelikož se domnívám, že tito lidé jsou mi svým smýšlením nejbližší. 

Jejich názor na danou problematiku mě zajímal. Dotázané jsem poté rozdělila do dvou 

skupin (viz otázka č.3 v dotazníku). V první skupině jsou současní nebo bývalí studenti 

geografie a v druhé skupině lidé, kteří studenty geografie nikdy nebyli. Studenty 

geografie jsem oddělila, protože si myslím, že by se jejich názor na již zmiňovanou 

problematiku mohl lišit na základě geografického vzdělání. Další rozlišení respondentů 

proběhlo z hlediska pohlaví v otázce č.1. Celkově jsem však nehodnotila, zda muži a 
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ženy odpovídali rozdílně, ale pouze jsem chtěla demonstrovat, že v okruhu dotázaných 

byli zastoupeni muži i ženy a znázornila jsem v jakém poměru (viz grafy 3 a 12). Jiná 

vymezení jsem nezvolila. Ve většině případů se jednalo o studenty vysokých škol či 

lidi, kteří již mají vysokoškolské vzdělání ukončené. 

 

5.4  Způsob provedení dotazníkového šetření 

          Šetření jsem provedla formou dotazníků (dotazník viz přílohy) prostřednictvím 

internetu, e-mailovou cestou. Kontaktovala jsem okruh přátel, kteří dotazníky sami 

vyplnili a někteří rozeslali dál. Návratnost dotazníků byla vzhledem k mému očekávání 

velká. Rozeslala jsem jich sama 85 a od těchto respondentů se jich zpět vyplněných 

vrátilo 69 (celkově přijatých vyplněných dotazníků bylo 110). Návratnost původně 

rozeslaných dotazníků tedy byla 81%. Šetření probíhalo po dobu dvou týdnů. 

 

5.5  Vyhodnocení dotazníkového šetření 

          Vyhodnocení bylo provedeno ve dvou částech, nejprve pro „negeografy“ a poté 

pro geografy. Postupně byly vysvětlovány a vyhodnocovány jednotlivé otázky 

z dotazníku a po rozebrání obou částí následuje celkové shrnutí tohoto šetření. V druhé 

části vyhodnocování, která se týká geografů, byly popsány zejména rozdíly mezi jejich 

výsledky a výsledky ostatních respondentů, tedy první probírané skupiny. 

  

5.5.1 Vyhodnocení „negeografické“ časti respondentů 

Otázka č.1: Pohlaví: muž -  žena  (označte) 

 

Graf 3: Zastoupení mužů a žen v dotazníkovém šetření v „negeografické“ části 

dotazovaných 

muži ženy  

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 
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          V první otázce se jednalo pouze o zaškrtnutí příslušného pohlaví. Můžeme vidět, 

že odpovídalo více žen. 

   

Otázka č.2:  Váš věk: 

Graf 4: Věková struktura všech dotazovaných 
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Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

          

          Zde lidé doplňovali svůj věk a i u této otázky stejně tak jako u té předchozí se 

ukázalo, že se jednalo o rozrůzněný soubor respondentů, zastoupena byla každá věková 

skupina mezi vymezenými věkovými hranicemi, pozorujeme tedy heterogenní soubor 

jedinců ve vybraném vzorku  populace. 

 

Otázka č.3: Jste studentem/studentkou geografie nebo jste v minulosti byl/a?  ano – 

ne 

 

Graf 5: Poměr geografů a ostatních dotázaných 

geografové ostatní

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008     
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          Graf 5 demonstruje obě skupiny dotázaných. V případě „negeografů“ všichni 

zaškrtli odpověď ne. Geografů odpovídalo 40 a ostatních dotazovaných bylo 70. V části 

5.5.2 tato otázka již není opakovaně rozebírána. 

 

Otázka č.4: Jak často nakupujete v hypermarketech? 

   a) více než jednou týdně d) málokdy, spíše příležitostně 

   b) průměrně jednou týdně e) nákupům v hypermarketech se snažím vyhýbat 

   c) přibližně 2-3krát v měsíc 

 

Graf 6: Frekvence nakupování v hypermarketech 

a

b

c

d

e

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          Tato otázka mimo to, jak často lidé v hypermarketu nakupují, mohla také 

poukázat na jejich oblíbenost. Podle frekvence návštěvy hypermarketů se dá soudit, zda 

je lidé vyhledávají, ale naopak to také může znamenat, jaké jsou možnosti nakupování 

v hypermarketech v okolí bydliště respondentů. Tzn. jestli hypermarket není poslední 

možností nákupu v dosahu jejich bydliště.  

          Třetina dotazovaných zde nakupuje málokdy nebo se jim vyhýbá, což lze 

považovat buďto za špatnou dostupnost k těmto nákupním jednotkám, anebo že k nim 

nemají kladný vztah. Ale co se týče oblíbenosti, tato otázka je více rozebrána níže.. 

          Můžeme vidět, že naopak jedna třetina dotazovaných zde nakupuje poměrně 

často, tedy alespoň jednou za týden. Opět se nabízí dobrá dostupnost anebo právě 

upřednostňování hypermarketu při nakupování před jinými nákupními jednotkami. 

Poslední třetina dotázaných navštěvuje hypermarkety 2-3krát v měsíci. V případě 

vybraného vzorku je třeba brát v úvahu, že ve valné většině respondentů (viz graf 4 

věková struktura dotazovaných) se jednalo o lidi ve věku do 25 let, a jak bylo psáno 

výše, šlo zejména o studenty, tedy lidi, kteří nepotřebují  podnikat tak velké nákupy.     
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A proto bych soudila, že kvůli tomu je frekvence nákupů v hypermarketech takováto,        

u rodin s dětmi a při vyšší věkové hranici bych očekávala frekvenci vyšší. 

 

Otázka č.5: Pokud si můžete vybrat mezi nákupem v hypermarketu a malé 

samoobsluze, který typ prodejní jednotky preferujete? 

    a) hypermarket             b) samoobsluhu 

 

Graf 7: Hypermarket nebo malá samoobsluha? 

hypermarket samoobsluha

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          V grafu 7 můžeme pozorovat již výše zmiňovanou oblíbenost hypermarketů. 

Okolo 60 % dotazovaných dává přednost právě těmto jednotkám před samoobsluhou, 

kterou volí 40 %. Důvody, proč tomu tak je, jsou rozepsány u otázky č.8. 

 

Otázka č.6: Jak na Vás hypermarkety celkově působí? (přístupem k zákazníkovi, 

strategií prodeje, kvalitou zboží a služeb, svou dostupností, vzhledem, atd.) 

   a) nakupování v hypermarketech mi vyhovuje    c) nevadí mi 

   b) spíše kladně                               d) negativně 

 

Popř. jinou odpověď uveďte zde:  
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Graf 8: Jak lidé vnímají hypermarkety 

a

b

c

d

 
Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          U této otázky byl velký prostor pro odpovědi, neboť se dotazovaní mohli 

v případě neshody své odpovědi s nabídkou rozepsat. Nejčastěji se vyjadřovali ti, kdo 

hypermarkety vnímají negativně (d). Dodávali, že přestože je takto vnímají, navštěvují 

je díky velkému výběru potravin a výhodnějším cenám (12 % těchto respondentů). Dále 

poukazovali na špatný přístup k zákazníkovi, lépe řečeno nezájem o zákazníka jako 

jednotlivce a také na neznalost zaměstnanců (5 % dotazovaných). 12 %  z  nich se 

doznalo, že jim vadí už z principu. Mnozí, a to i ti, kteří nezaškrtli odpověď d, psali        

o špatné kvalitě zboží, velkém prostoru, kde se člověk hodně nachodí a o hektickém 

přelidněném prostředí. K těmto negativům se přihlásilo 15 %  všech dotazovaných 

„negeografů“. Našli se také jedinci, kteří nezapomněli na likvidaci malých obchodníků 

v důsledku monopolního postavení hypermarketů ve městech a také na dopady v oblasti 

dopravy, kde dochází k jejímu zatížení a zvýšení hluku v širokém okolí hypermarketů.  

          Nutno však podotknout, že pozitivní vztah k hypermarketům, jak vyplývá z grafu 

8, má téměř 75 % lidí, pokud bereme v úvahu i ty, kterým hypermarkety nevadí, což je 

velmi zajímavá informace, která říká, jak mladí lidé k hypermarketů přistupují. 

Následující otázka je věnována tomu, jak na lidi působí koncentrace hypermarketů 

v jejich okolí. 

 

Otázka č.7: Myslíte si, že okolí Vašeho bydliště (cca do 5 km) je počtem 

hypermarketů nasyceno? (pokud vezmete v úvahu i ostatní menší nákupní 

jednotky, např. supermarkety) 

   a) ano, není jich víc potřeba                      c) ne, je jich málo (popř.žádný) 

   b) ano, ale mohlo by jich být i více           d) je jich více, než by bylo třeba 
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Graf 9: Nasycenost hypermarkety 

a

b

c

d

 
Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          Markantní většina odpovědí (přes 85 %) se shoduje v tom, že jejich okolí je 

hypermarkety nasyceno. Tento fakt vyjadřují odpovědi a a d v grafu 9. Je tedy vidět, že 

veřejnost tyto nákupní kolosy vnímá a je si vědoma jejich existence. V dotazníkovém 

šetření však nebyla zahrnuta otázka na místo bydliště dotazovaných, takže zde není 

zohledněno, jestli respondent bydlí ve městě nebo na venkově a při případném 

nerovném zastoupení žijících respondentů ve městě či na venkově se tato skutečnost 

mohla do daných výsledků promítnout. Úplně jiný graf si ke stejné otázce můžeme 

prohlédnout v části 5.5.2 v případě geografů, graf 16. 

 

Otázka č.8: Uveďte klady, které spatřujete v nakupování v hypermarketech. 

          V této otázce odpovídali všichni a uváděli nejrůznější odpovědi, v čem spatřují 

klady při nákupu v hypermarketech. Odpovědi byly opravdu velmi rozmanité, proto 

jsem je za účelem přehlednosti rozdělila do skupin a můžeme si je tak prohlédnout níže 

v grafu 10. Některé odpovědi se velmi často opakovaly, například různé zboží             

na jednom místě neboli pod jednou střechou (potraviny, drogerie, oblečení a další). Dále 

si hodně lidí pochvaluje velký výběr zboží tedy široký sortiment, ale i to, že si mohou 

vybrat jeden produkt od různých výrobců. Třetím nejzmiňovanějším kladem 

hypermarketů jsou nízké ceny a cenové akce, kde se několik lidí zmínilo, že v tomto 

případě prostě menší samoobsluhy nemohou konkurovat.  

          Mezi komplexní služby, jakožto další skupina kladů, patří malé obchůdky, které 

jsou součástí hypermarketů, občerstvení, wc a různé promoakce. V grafu 10 má také 

větší podíl na zastoupení skupina ostatní, kam jsem zařadila různé méně zmiňované 

výhody hypermarketů, jako jsou přehlednost, anonymita, krátká čekací doba                  

u pokladny, možnost platby kartou, volné prohlížení zboží, stejné zboží v prodejnách 



  30

jednoho řetězce, dostupnost hypermarketu, ale také poslední obchod v okolí. 

Následující graf všechna tato pozitiva a některá další znázorňuje. 

 

Graf 10: Klady, které přináší nákupy v hypermarketech 

různé zboží pod jedno střechou široký sortiment zboží

výhodné ceny a cenové akce dlouhá otevírací doba

komplexí služby parkovací kapacita

čerstvost prostornost

ostatní

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          Z grafu můžeme vysledovat, že výše uvedené tři největší klady v souvislosti 

s nakupováním v hypermarketech zaujímají okolo 75 % všech pozitiv, proto je           

pro samoobsluhy v boji s těmito prodejnami tolik těžké obstát. 

 

Otázka č.9: V uplynulém desetiletí vyrostlo na území ČR 231 hypermarketů                   

(k 1.1.2008). V případě jejich výstavby často docházelo ke střetům zájmů 

nadnárodních společností a obcí či obyvatel. Vzpomenete si na některé problémy 

se stavbou spojenými? (Napište)  

          Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jestli problémy spojené s výstavbou 

hypermarketů vstoupily lidem do povědomí a popřípadě do jaké míry jsou informováni. 

          Z celkového počtu 70 dotázaných 26 lidí neuvedlo žádný problém a 54 ano, 

odpovídalo tedy 77 % lidí, kterých se týkají následující odstavce. 

          Přestože společnost Lidl neprovozuje prodejny typu hypermarket, 12 

dotazovaných z 54 si vzpomnělo na případy kácení stromů spojené s tímto řetězcem. 

Celkově 52 % (z 54 lidí, kteří odpovídali) psalo o kácení stromů ve spojitosti s Lidlem a 

o kácení stromů obecně. Dále byl konkrétně zmíněn problém v Říčanech, kde byla 

podepsána mohutná petice proti výstavbě místního hypermarketu, který navzdory 

protestům nakonec stejně vyrostl. Takové petice byly podepsány i v Liberci, kde měly 
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zastavit výstavbu nákupních center, leč i zde byly marné. Dalším jmenovitým příkladem 

byl problém s územním plánem  před výstavbou obchodního centra Eden v  Praze ve 

Vršovicích a podobně problém s pozemky  v  Letňanech.. 

          V nekonkrétních případech lidé velmi kritizovali dopady na životní prostředí, 

které spatřují v obrovských plochách, které hypermarkety zabírají se svou parkovací 

kapacitou na úkor zeleně, zemědělského půdního fondu, výskytu různých mnohdy i 

vzácných živočichů, ale také jejich lokalizaci v nivách. Dopady na životní prostředí 

kritizovalo 13 % odpovídajících. 11 % si vzpomnělo na nejasnosti s vymezováním 

plochy podle územního plánu a spekulace s pozemky a 6,5 % připomnělo aktuální 

problémy s přetíženou dopravní situací. 5 % respondentů zmínilo problémy 

s nekvalitními stavbami a následnými problémy (například propady střech pod nánosy 

sněhu). Dalších 5 % jmenovalo nevyslyšené petice nesouhlasu občanů  s výstavbou. 

V menším měřítku byly zmíněny případy staveb v historické zástavbě (či bourání 

historicky cenných objektů), rušení veřejných prostranství (autobusových nádraží, 

parků, hřišť), krach malých obchodníků, změna vzhledu města a objevil se i případ 

výstavby bez stavebního povolení. 

          Dalo by se říci, že přijít na odpověď na tuto otázku nebylo tak těžké, jelikož 

každý, kdo odpovídal, uvedl alespoň jeden případ ze svého okolí, který zaznamenal 

v souvislosti s  výstavbou hypermarketu nebo jeho aktuální existencí.  

 

Otázka č.10: Zásadním problémem, co se výstavby hypermarketů týče, je chybějící 

právní rámec. Česká republika nemá žádné zákony a regulativy, které by 

usměrňovaly neustálý růst počtu hypermarketů. Jediná regulace probíhá na 

lokální úrovni územního plánu-tedy přidělování ploch pro nákupní zařízení. Další 

vývoj je na vůli investora. Pokuste se vymyslet několik regulačních opatření, která 

by při výstavbě měla být brána v úvahu. 

          Záměrem této otázky bylo uvědomit si, jak to při výstavbě hypermarketů chodí a 

pokusit se přijít na způsoby, kterými by se daný proces dal regulovat. Ze 70 

dotazovaných reagovalo 59, tedy přes 84 %, a omezení, která vymysleli, je poměrně 

hodně. Pro zjednodušení jsou tyto způsoby možné regulace demonstrovány 

v následujícím grafu 11. Opět jako u otázky 8 jsem podobné odpovědi shrnula              

do jednotlivých kategorií a jejich podrobný popis se nachází níže.    
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Graf 11: Návrhy omezení pro výstavbu hypermarketů 
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Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

Popis kategorií: 

• 1-omezení s ohledem na životní prostředí (předcházet prudkým změnám v rázu krajiny 

a přetížení dopravní situace) 

• 2-pravidla pro vzhled stavby (aby splynula s okolím) 

• 3-povinnost referenda (právo občanů hlasovat o tom, jestli nový hypermarket chtějí, 

popř.jaký) 

• 4-počet hypermarketů omezit počtem obyvatel v obci 

• 5-zohlednit nasycení hypermarkety v okolí 

• 6-situaci neregulovat, nechat ji řídit neviditelnou rukou trhu 

• 7-povinnost dělat studie, zda je další hypermarket potřeba, na základě poptávky 

• 8-vymezit počet hypermarketů rozlohou města 

• 9-nepovolovat stavbu na zelené louce a zábor ZPF 

• 10-povinná kompenzace (spolupráce v úpravě zeleně příslušné části obce, v úpravě 

komunikací, dále spolupráce s místními zemědělci a řemeslníky včetně distribuce jejich 

produktů, začlenit se do řešení lokálních problémů) 

• 11-posílit pravomoci na lokální úrovni 

• 12-ostatní méně zmiňované důvody: dodržovat regulaci podle územního plánu, 

regulativy pro lokalizaci (ohledy na hodnotu území-historická zástavba, obytná zóna), 

podpora malých obchodníků obcí, dobrá dostupnost nejen autem, ale i městskou 

hromadnou dopravou a na kole, počet hypermarketů podle spádové oblasti, zpřísnit 

pravidla pro výstavbu hal, povinná patrová parkoviště, úplně zamezit výstavbě 

hypermarketů. 
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5.5.2 Vyhodnocení geografické časti respondentů 

Otázka č.1: Pohlaví: muž -  žena  (označte) 

 

Graf 12: Zastoupení mužů a žen v dotazníkovém šetření v „negeografické“ části 

dotazovaných 

muži  ženy  

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          Zastoupení mužů a žen je velmi podobné jako u první skupiny respondentů. 

Odlišné výsledky tak nemohou být přikládány faktoru pohlaví. 

 

Otázka č.4: Jak často nakupujete v hypermarketech? 

   a) více než jednou týdně d) málokdy, spíše příležitostně 

   b) průměrně jednou týdně e) nákupům v hypermarketech se snažím vyhýbat 

   c) přibližně 2-3krát v měsíc 

 

Graf 13: Frekvence nakupování v hypermarketech 

a

b

c

d

e

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          Oproti první skupině hodnocených se u geografů zvýšilo % frekvence případů, 

kdy v hypermarketech nenakupují. Tuto skutečnost bych si na základě grafu věkové 

struktury dotazovaných (viz graf 4 věková struktura pro obě dotazované skupiny) 
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vysvětlila tak, že mezi geografy je hodně studentů, kteří  nepotřebují dělat větší nákupy, 

díky nimž si lidé hypermarkety často vybírají, jak je také naznačeno v odpovědi u další 

otázky. Nebo by zde mohla sehrát roli otázka větší informovanosti této skupiny o 

praktikách hypermarketových řetězců a tak následný odstup od těchto prodejních 

jednotek. To je však těžké soudit. 

          Zastoupení zbylých odpovědí je v poměru velmi podobné předešlé hodnocené 

skupině-podíl se změnil zj.u odpovědí a a b, kde přibylo lidí, kteří v hypermarketech 

nakupují víckrát než-li jednou do týdne. 

 

Otázka č.5: Pokud si můžete vybrat mezi nákupem v hypermarketu a malé 

samoobsluze, který typ prodejní jednotky preferujete? 

    a) hypermarket             b) samoobsluhu 

 

Graf 14: Hypermarket nebo malá samoobsluha? 

hypermarket samoobsluha

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          Výsledky znázorněné grafem 14 jsou velmi zajímavé, neboť jsou přesně opačné 

než-li v grafu 7 pro první skupinu dotazovaných. V tomto případě je možné se 

domnívat, že studenti geografie (i ti bývalí) jsou s touto problematikou více seznámeni a 

jejich smýšlení se promítá do vztahu k těmto prodejnám. 

 

Otázka č.6: Jak na Vás hypermarkety celkově působí? (přístupem k zákazníkovi, 

strategií prodeje, kvalitou zboží a služeb, svou dostupností, vzhledem, atd.) 

   a) nakupování v hypermarketech mi vyhovuje    c) nevadí mi 

   b) spíše kladně                               d) negativně 

Popř. jinou odpověď uveďte zde:  
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Graf 15: Jak lidé vnímají hypermarkety 

a

b

c

d

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          Oproti grafu 8 se zde znatelně zvýšil podíl respondentů s odpovědí d, tedy 

s negativním dojmem. Je tomu tak o více než 10 %. Vzhledem k předchozím otázkám a 

odpovědím na ně se dá pozorovat negativnější přístup geografů k těmto prodejním 

kolosům v případě jejich odpovědí. Také se zmenšil podíl jedinců, kterým 

hypermarkety nevadí i těch, kterým nakupování v hypermarketu vyhovuje, nebo na ně 

působí spíše kladně.  

 

Otázka č.7: Myslíte si, že okolí Vašeho bydliště (cca do 5 km) je počtem 

hypermarketů nasyceno? (pokud vezmete v úvahu i ostatní menší nákupní 

jednotky, např. supermarkety) 

   a) ano, není jich víc potřeba                      c) ne, je jich málo (popř.žádný) 

   b) ano, ale mohlo by jich být i více           d) je jich více, než by bylo třeba 

 

Graf 16: Nasycenost hypermarkety 

a

b

c

d

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          V porovnání s výsledky první skupiny, jsou tyto výsledky poměrně překvapující.. 

V prvním případě víc než tři čtvrtiny lidí vyjádřilo svůj souhlas s tím, že hypermarketů 
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je již dostatek, kdežto v případě geografů se s tou skutečností shodují přibližně dvě 

třetiny. Zbylá jedna třetina vnímá nasycenost hypermarkety ve svém okolí jako 

nedostatečnou, hlásí se k variantě, že hypermarketů je v jejich okolí málo. Dokonce 

nikdo nezaškrtl odpověď b, kde by souhlasil s tím, že v jeho okolí je hypermarketů dost, 

ale mohlo by jich být i více, což v první zkoumané skupině zaškrtlo 11 % 

dotazovaných. Rozdíly mezi výsledky obou skupin jsou tedy obrovské. I v tomto 

případě se však lze domnívat, že názor na nasycenost okolí hypermarkety záleží          

na místě bydliště. 

 
Otázka č.8: Uveďte klady, které spatřujete v nakupování v hypermarketech. 

          Stejně jako u předchozí skupiny respondentů, i zde každý na nákupech 

v hypermarketu spatřuje nějaké klady.  

 
Graf 17: Klady, které přináší nákupy v hypermarketech 

zboží pod jedno střechou široký sortiment zboží

výhodné ceny a cenové akce dlouhá otevírací doba

komplexní služby (vlastní pekárna, prostornost

ostatní 

 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

          V případě této otázky se obě zkoumané skupiny poměrně shodují v zastoupení  

odpovědí. Výseče pro jednotlivé odpovědi neukazují závratné rozdíly. Znatelnější je 

však rozdíl u žluté plochy pro výhodné ceny, která je u geografů upřednostňována, 

kdežto u první skupiny je až třetí v pořadí dle velikosti svého podílu. Dále pak u 

geografů nejsou vůbec zastoupeny možnosti odpovědí čerstvost a parkovací kapacita, 

ale na druhou stranu tato skupina disponuje vyšším procentem odpovědí v komplexních 

službách.   Pod kolonkou ostatní se v případě geografů skrývá zdroj inspirace, nové 

zboží, pohodlný nákup a krátká čekací doba u pokladny. 



  37

Otázka č.9: V uplynulém desetiletí vyrostlo na území ČR 231 hypermarketů                   

(k 1.1.2008). V případě jejich výstavby často docházelo ke střetům zájmů 

nadnárodních společností a obcí či obyvatel. Vzpomenete si na některé problémy 

se stavbou spojenými? (Napište)  

          Na otázku odpověděli všichni respondenti. 

          Konkrétních případů, kdy se stavbou hypermarketů nastaly problémy, se zde 

objevilo opět docela dost. Znovu se opakuje kácení stromů společnosti Lidl. Z geografů 

si vzpomnělo na tento případ celých 30 %. Dále byl zmíněn přesun autobusového 

nádraží v Třebíčí za účelem výstavby hypermarketu v původním místě autobusového 

nádraží, problém s kumulací supermarketů a hypermarketů v jednom místě v Mostě, 

výstavba hypermarketu ve Frýdku-Místku v lokalitě archeologických nálezů, bourání 

historicky cenných budov v centru města Ústí nad Labem kvůli výstavbě Intersparu a 

dva případy, kde došlo k dopravnímu omezení pří výstavbě nákupních center Chodov a 

Palladium v Praze. 

          Ostatní obecné zmiňované případy se neliší od skupiny „negeografů“. Malé 

odchylky jsou v procentech. O dopadech na životní prostředí psalo 17 % geografů, tedy 

vyšší procento sledované skupiny. Více dotazovaných poukazovalo na rušení veřejných 

prostranství ve prospěch hypermarketů-14 % a na problémy s územním plánem si 

vzpomnělo 9,5 %. 

 

Otázka č.10:  Zásadním problémem, co se výstavby hypermarketů týče, je chybějící 

právní rámec. Česká republika nemá žádné zákony a regulativy, které by usměrňovaly 

neustálý růst počtu hypermarketů. Jediná regulace probíhá na lokální úrovni územního 

plánu-tedy přidělování ploch pro nákupní zařízení. Další vývoj je na vůli investora. 

Pokuste se vymyslet několik regulačních opatření, která by při výstavbě měla být brána 

v úvahu. 

          I u geografů jsem odpovědi shrnula do přehledného grafu 18. I v případě této otázky se 

zapojili všichni. 
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Graf 18: Návrhy omezení pro výstavbu hypermarketů 
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Zdroj: výsledky dotazníkového šetření, Šenkýřová, 2008 

 

Popis kategorií: 

•  1- počet hypermarketů omezit počtem obyvatel v obci 

• 2- omezení s ohledem na životní prostředí (předcházet prudkým změnám v rázu 

krajiny a přetížení dopravní situace) 

•  3-udat maximální rozlohu hypermarketu  

•  4- zohlednit nasycení hypermarkety v okolí 

•  5-nepovolat stavbu na zelené louce a zábor ZPF 

• 6-povinnost referenda (právo občanů hlasovat o tom, jestli nový hypermarket chtějí,              

popř.jaký) 

• 7-ostatní (ohledy na hodnotu území-historická zástavba, obytná zóna), brát ohled       

na možnou dostupnost autem a MHD, počet hypermarketů regulovat podle spádové 

oblasti, zpřísnit pravidla pro výstavbu hal, zavést povinná patrová parkoviště, žádné 

regulace, nechat vládnout trh, přísněji dodržovat územní plán, řídit se ukazatelem 

stanovené plochy hypermarketu na 1 obyvatele obce, kompenzovat výstavbu ze strany 

investora jinými aktivitami prospěšnými pro město, neosvobozovat hypermarketové 

společnosti od daní, vytvořit pro tuto problematiku zákony, neměnit územní plán) 

 

          Vzhledem k předchozí hodnocené skupině nejsou všechny kategorie pro odpovědi 

v grafech 11 a 18 totožné a pořadí preferovaných návrhů v totožných kategoriích je jiné. 

Je vidět, že všichni vnímají zj.zásahy hypermarketů do životního prostředí ve smyslu 

změny rázu krajiny a dopravního zatížení. Obě skupiny se také shodují na omezení 

počtu hypermarketů s ohledem k počtu obyvatel obce, geografové často píší také o 
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omezení plochy stavěných hypermarketů a zohledňování nasycenosti okolí těmito 

nákupními jednotkami. Poměrně často zmiňované návrhy jsou i pro referenda, kde by 

občané měli mít právo vyjádřit svůj názor. 

          

5.6  Shrnutí dotazníkového šetření 

          Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit, jak veřejnost mého stanoveného 

vzorku populace vnímá hypermarkety, jaký k nim zaujímá postoj, a zároveň jak si 

uvědomuje problémy spojené s jejich výstavbou i provozem. Na tyto otázky jsem 

dostala odpověď u otázek 4 až 8. Dalším cílem bylo zjistit, zda má veřejnost o tuto 

problematiku zájem a jak je o ní informovaná. K zodpovězení posloužily odpovědi 

na otázky  9 a 10. U otázky 9 se dotazovaní měli zamýšlet  nad  konkrétními problémy 

s výstavbou hypermarketů ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že tuto otázku 

zodpovědělo 85,5 % všech dotazovaných, lze pozorovat poměrně velkou vnímavost a 

informovanost vůči této problematice. V otázce 10 se měli oslovení pokusit přijít         

na možná řešení expanze hypermarketů v naší zemi. Odpověď na tuto otázku vymyslelo 

90 % všech dotázaných, podle čehož bych usuzovala určitý zájem o toto téma. Ve 

zbylých případech lidé buď neodpovídali vůbec nebo přímo napsali, že se touto 

problematikou nikdy nezabývali nebo že je nezajímá.  

          Jelikož jsem vzorek populace, která odpovídala, rozdělila do dvou kategorií, 

výsledky šetření popisuji na základě porovnávání obou skupin. Na počátku tohoto 

šetření jsem se domnívala, že skupina geografů by mohla mít k otázce hypermarketů 

kritičtější postoj na základě svého přírodovědeckého vzdělání. Očekávala jsem větší 

uvědomění a vnímavost k této problematice. To se projevuje v otázkách, kde se mohlo 

odpovídat v neprospěch hypermarketů, zejména.u otázek  4,5 a 6.  

          V otázce 4, která se týkala frekvence nákupů v hypermarketech,  o pár % 

negeografů více než geografů v hypermarketech nakupuje jednou a víckrát týdně, než-li 

geografů. Naopak v případě těch, kteří provozují příležitostné nákupy tohoto typu nebo 

se jim vyhýbají, je větší podíl geografů-o více jak 5 %.   Takřka stejný podíl odpovědí je 

pro možnost nakupování v hypermarketu 2-3krát za měsíc.  

          Velmi zajímavé výsledky se naskytly k otázce č.5 v preferencích                       

k hypermarketům a samoobsluhám. Skupina negeografů se přibližně 60 % přihlásila      

k hypermarketům a ostatní k samoobsluze. U geografů tomu bylo přesně naopak. 
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          U otázky č.6 mohli lidé vyjádřit svůj dojem z hypermarketů. I nyní se geografové 

vyjádřili více záporně, neboť  pozitivně je vnímá cca o 10 % méně než negeografů a      

o 15 % více než negeografů je vnímá negativně. Vcelku neutrální postoj má v obou 

skupinách stejný podíl odpovědí. 

          Sedmá otázka ohledně nasycenosti okolí hypermarkety byla více k zamyšlení.  

Porovnání obou skupin je vcelku překvapivé. 66 % geografů vnímá své okolí 

hypermarkety přesycené, u negeografů je tomu tak u 85 %. Zbytek geografů a 

negeografů si myslí, že je hypermarketů v jejich okolí málo nebo by jich mohlo být 

více. 

          V případě osmé otázky se obě skupiny ve svých odpovědích poměrně shodovaly. 

Přibližně okolo 75 % dotázaných v jednotlivých skupinách psalo o největších kladech 

nákupu v hypermarketu, kterými jsou různé zboží pod jednou střechou, široký sortiment 

zboží a výhodné ceny a cenové akce. V případě ostatních kategorií byly drobné rozdíly, 

ale obě skupiny se takřka shodovaly. 

          U předposlední otázky, kde lidé vzpomínali případy s problematickou výstavbou 

hypermarketů ve svém okolí, odpovídalo 100 % geografů a 77 % negeografů. Nutno 

říct, že supermarketový řetězec Lidl se v minulosti svými případy s nelegálním kácením 

stromů vryl do pamětí lidí opravdu velmi silně, neboť  tyto kauzy zmiňovalo  52 % 

negeografů a 30 % geografů. Dalších různých zmiňovaných případů bylo spousta, ještě 

bych zde upozornila na odpověď s porušováním územního plánu, která svým podílem 

téměř 10 % mezi odpověďmi geografů patří k těm nejzmiňovanějším, přičemž u 

negeografů na tento problém nevzpomněl nikdo. Tuto skutečnost bych přikládala ke 

znalosti geografů   o územním plánu ze školy. 

           Poslední otázka byla velmi otevřená a zastoupením odpovědí u obou skupin 

velmi rozdílná. Zatímco negeografové dbali v první řadě na omezení v oblasti životního 

prostředí jako jsou vzhled stavby, ale poměrně velkým zastoupením odpovídali také 

referendem, kde by lidé vyjádřili svůj názor k výstavbě hypermarketu. Až následující 

kategorie co do četnosti odpovědí se věnovaly omezením na základě počtu obyvatel 

v obci, nasycenosti hypermarkety v okolí a dalšími méně zastoupenými návrhy.  

Geografové nejvíce psali právě o omezeních na základě počtu obyvatel obce a 

následovně o omezeních s ohledem na životní prostředí. Následující tři kategorie byly 

svým podílem zastoupené nastejno-omezení stanovenou plochou  hypermarketu, 

nasyceností  okolí hypermarkety a zakázáním záboru ZPF. Ostatní kategorie odpovědí 

byly zastoupeny již méně.    
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          Celkově je tedy vidět, že mezi oběma dotazovanými skupinami jsou rozdíly. 

Myslím, že se nedá říct, že by se geografové přímo stavěli proti výstavbě hypermarketů, 

ale je vidět, že jejich postoj je kritičtější než u druhé skupiny respondentů, neboť jejich 

podíl negativních odpovědí byl znatelně vyšší. Výjimkou je otázka č.7 ohledně 

nasycenosti okolí těmito prodejnami, kdy téměř o 20 % méně geografů než negeografů 

považuje své okolí hypermarkety nasycené. I nyní může sehrát svou roli bydliště 

dotazovaných-zda bydlí ve městě, v centru či na okraji nebo v menší obci, odkud je      

do okolních obcí za nakupováním daleko. Také si myslím, že problematika 

hypermarketů má ve společnosti své místo a lidé tyto problémy registrují a mají o nich 

informace a přemýšlejí nad nimi.  
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6  Závěr 

          Protože předmětem mé bakalářské práce se staly hypermarkety, v úvodu práce 

jsem popsala jejich vstup do naší země. Pro přehlednost jsem je zařadila mezi ostatní 

nákupní jednotky a také jsem vysvětlila, co se přesně skrývá pod tímto pojmem. 

Expanzi hypermarketů v ČR demonstruje graf 1 „Vývoj hypermarketů v České 

republice“ od společnosti Incoma. Znázorňuje plynulý a neustávající nárůst počtu 

hypermarketů   od jejich počátku v ČR až po současnost, tedy od roku 1997 až do roku 

2008. 

           V dalších částech práce jsem se věnovala naplnění cílů, které jsem si stanovila 

v kapitole 1.3. Prvním cílem této práce bylo zhodnocení negativních dopadů 

hypermarketů na životní prostředí, tedy aktuální pohled na problematiku hypermarketů. 

Odpověď opět dokresluje graf 1, který demonstruje neustálý nárůst počtu těchto  

prodejen a zároveň kapitola 3, kde jsou popsány konkrétní problematické kauzy 

s výstavbou hypermarketů, prokazující jejich negativní dopady na přírodu i                  

na obyvatele. Tyto případy také dokazují do velké míry nemožnost občanů bránit se 

záměrům výstavby hypermarketových řetězců na základě nejasného a často 

nekorektního jednání, které mají na svědomí zastupitelé obcí a investor. Někdy se stane 

i to, že obec se zmýlí a už není cesty zpět (viz podkapitola 3.1). Když k těmto věcem 

přičteme přehled problémů, které souvisejí s výstavbou hypermarketů (viz kapitola 2), a 

kolik nejrůznějších dalších konkrétních problémů vzpomněli lidé ze svého okolí 

v dotazníkovém šetření v kapitole 5, je jasné, že hypermarkety se skutečně podílejí      

na negativním ovlivňování našeho životního prostředí, ať už jde o místní dopady 

v případě pokácených stromů nebo o dalekosáhlejší dopady v případě zvýšené hladiny 

hluku, znečištění vzduchu, či necitlivých změn v souvislosti se záborem ploch ZPF a 

jejich přeměnou na zastavěnou plochu. Lze tedy říci, že negativních aspektů okolo 

výstavby ale i provozu těchto velkokapacitních prodejen je dost a aktuální situace není 

příliš optimistická. Jak bylo v kapitole 1.4.2 popsáno, navyšování počtu hypermareketů 

bude pokračovat i nadále, přestože do velké míry dojde ke změně koncepce jejich 

velikosti na plošně menší typy, které začnou pronikat  do obcí o velikosti do 5000 

obyvatel.  

            S tím, jak těžké je s touto situací něco udělat, můžeme pokračovat v kapitole 4, 

která odpovídá na moji otázku, jejíž odpověď jsem zvolila za dalčí cíl své práce-jaké 

jsou iniciativy obyvatelstva v případě nesouhlasu s výstavbou nového hypermarketu. 
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Pokud se stanovisko obyvatel obce shoduje s názorem zastupitelstva obce, v případě 

nesouhlasu s výstavbou je velká šance, že nový investor neuspěje. Často se však stává, 

že postoj zastupitelstva nebo některých jeho členů se v průběhu vyjednávání změní a 

výstavba hypermarketu začne být prosazována. V těchto případech je běžné, že se velmi 

zhorší průhlednost celého procesu a výsledkem je následné vydání povolení ke stavbě.  

           Občané zejméns mohou vznášet připomínky při jednáních zastupitelstva (viz 

kap. 4) k věcem týkajícím se výstavby  nových velkoplošných nákupních jednotek, 

mohou tak zastupitele ovlivňovat. Připomínky mohou být vznášeny i k tvorbě a změně 

územního plánu. V závěru je poslední rozhodnutí pouze na zastupitelích a s ním už 

občané nic nevzmohou. Jako členové občanských sdružení však mají větší moc, neboť 

se mohou účastnit správních řízení a vydávat např. žaloby, ale ani to nemusí být moc 

platné, jak je vidět v podkapitole 3.1.  Je tedy zřejmé, že občané v těchto věcech nemají 

moc možností. 

            Největší část mé bakalářské práce tvoří dotazníkové šetření, které je zároveň 

komplexní odpovědí na můj poslední stanovený cíl této práce. V něm jsem zjišťovala 

jak veřejnost vnímá hypermarkety nejen z pohledu nakupujícího, ale také jak je vnímá 

ve svém okolí, zda si uvědomuje problémy, které způsobují a jak by řešila rychlý růst 

jejich počtu. Toto šetření je podrobně rozebráno v celé kapitole 5 a je zhodnoceno na 

konci páté kapitoly v bodě 5.6 Shrnutí dotazníkového šetření.  

          Myslím si, že v tomto šetření jsem získala spoustu zajímavých informací a také 

jsem zjistila, co si o těchto věcech veřejnost myslí. Na základě těchto informací se 

domnívám, že i když pohodlné nakupování  v hypermarketech spoustě lidem vyhovuje, 

jsou si vědomi i negativ, která s sebou hypermarkety do měst přinášejí, a že jim 

problematika hypermarketů není neznámá a cizí. Samozřejmě, že všichni, kteří se 

tohoto šetření zúčastnili, neměli stejné názory, ale vpodstatě se jednalo o několik typů 

postojů k této problematice, popsala bych je takto: ti, kteří v hypermarketech nakupují, 

protože to přináší výhody a nic moc dalšího je nezajímá, dále ti, kteří v nich nakupují 

právě kvůli určitým výhodám, ale uvědomují si i jejich zápornou stránku a v posledním 

případě ti, kteří pokud nemusí, tak do hypermarketu nechodí, protože nesouhlasí s jejich 

obchodní politikou. Přibližně takto bych tedy zhodnotila přístup mých respondentů. 

Konkrétní výsledky tohoto šetření jsou znázorněny v grafech v kapitole 5. 

           Co se týče řešení momentální situace nekontrolovatelného růstu počtu 

hypermarketů, v dotaznících měli lidé spoustu nápadů. Celkově vyplynulo, že stavba 

hypermarketů by měla být více regulována, podle respondentů by měla být vydána 
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omezení, která jsou popsána v podkapitole 5.6 Shrnutí dotazníkového šetření. Dle mého 

názoru by nemělo být možné tak snadno měnit územní plán v případě zájmu vstupu 

investora do nové lokality, neboť potom ztrácí svůj smysl. 
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