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ABSTRAKT: 
 
Bakalářská práce pojednává o krocích nezbytných k založení a provozování firmy 

zaměřené na poskytování turistických a dopravních služeb. Obsahuje veškeré potřebné 

informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání zahájit, včetně 

předpokládané výnosnosti  a celkové rentability podnikatelského záměru 

 

This bachelor’s thesis deals with necessary steps for foundation and running of a 

company focused on providing tourist and transport services. It includes all information 

necessary for the business men who decided to set up this business. This thesis contains 

supposed income as well as the rent ability of the whole business project 
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1 Úvod 
 
 
Co vše je nutné udělat, aby z ničeho vznikla prosperující firma?  

Na tuto a mnoho dalších otázek o podnikání se pokusí odpovědět právě tato práce. 

Základní  požadavek byl, aby vznikla společnost, která nebude vyžadovat  příliš vysoký 

základní vklad a kterou budou moci provozovat pouze 2 zakladatelé bez potřeby 

zaměstnávat externí pracovníky. Dopravních společností je celá řada a cestovních 

kanceláří rovněž. Bylo proto nutné nalézt v jejich nabídce trhlinu, kterou by vyplnila 

právě firma Nej Morava.  

Společnost se zaměří na poskytování turistických a dopravních služeb především pro 

Jižní Moravu. Výběrem poskytovaných služeb se pokusí podchytit oblasti, které jsou 

konkurenčními cestovními kancelářemi nabízeny jen zřídka, nebo vůbec. Díky své 

velikosti bude firma v počátku konkurence schopná především kvůli možnosti 

individuálního přístupu k přáním a požadavkům zákazníků a upravit své služby „na 

míru“ pro aktuální poptávku trhu.  

Poskytované služby se budou týkat především prezentace zajímavých míst Moravy, ať 

už se bude jednat o historické památky, kulturní akce, veletrhy, nebo jiné, pobyt 

zpestřující atrakce. Touto svou činností firma bude prospěšná nejen zákazníkům, ale i 

celému Jihomoravskému kraji, neboť se bude snažit prezentovat tuto oblast v co 

nejlepším světle a přispěje jak k rozvoji domácí turistiky, tak ke zvýšení zájmu cizinců, 

kteří v současné době dávají většinou přednost oblasti kolem hlavního města před 

Moravou. 

Kromě turistických služeb bude firma díky minibusu schopna poskytovat i dopravní 

služby pro rozmanité zájmové organizace, sdružení, školy a společnosti. 
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1.1  Cíle 
 
 
Hlavním cílem je: 
 

• Navrhnout postup a strategii na jejímž základě by mohla vzniknout  prosperující 

firma v oblasti cestovního ruchu, která získá svou klientelu z řad lidí, kteří mají 

zájem poznat kulturní bohatství Jižní Moravy.  

• podnikatelský záměr bude věcně odrážet specifika odvětví ve kterém 

s pohybujete 

 

Dílčími,neméně důležitými cíly pro naplnění cíle hlavního jsou : 
 

• analyzovat danou oblast trhu, na který by firma chtěla vstoupit 

• zvolit vhodný typ podnikatelského subjektu, nebo právnické osoby  

• charakteristika cílových skupin potenciálních zákazníků , kterým budou služby 

nabízeny aby firma dosahovala co nejvyššího zisku včetně předpokládaných 

nejlukrativnějších služeb pro konkrétní  zákazníky 

• soupis předpokládaných nákladů na zahájení a provoz podnikání, ukázka 

z předpokládaného ceníku služeb a rozbor návratnosti investic 
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2 Teoretické poznatky 
 

2.1  Základní pojmy 

  Podnikání 

Obchodní zákoník §2 podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. 

Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně 

rozhoduje o tom 

• jaké výrobky nebo služby bude na trhu poskytovat  

• jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet  

• s kým bude spolupracovat  

• jakým způsobem bude provoz financován  

• jaká bude právní forma podnikání  

• jakým způsobem se budou tvořit ceny  

• jakého zisku se má dosahovat  

  Podnikatel 

podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 2 odst. 2 je: 

1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  

2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,  

3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů,  

4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního předpisu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDrobek&action=edit�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_forma_podnik%C3%A1n%C3%AD�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk�
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  Podnik 

Základní jednotka, která realizuje výrobu, nebo poskytuje služby. Podle obchodního 

zákoníku § 5 odst 1 

Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze 

mají tomuto účelu sloužit. 

   

   Znaky podniku 

• vazby s okolím 

• z výrobního procesu plynoucí prvky, vstupy/výstupy 

• cílové chování 

• struktura 

• dynamičnost 

• sociální charakter podniku 

• procesy v podniku 
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2.2  Právní forma podnikání 

 
Při výběru právní formy podnikání hraje klíčovou roli povinnost vytvářet základní 

kapitál a jeho výše, stejně jako způsob ručení a výše rizika s tím spojená. Pro náš případ 

se po zhodnocení těchto atributů (viz. následující Tabulka), ukázal jako nejvýhodnější 

statut fyzické osoby s živnostenským oprávněním. 

 
Tabulka č.1 – Srovnání dostupných forem podnikání 
 
 Způsob 

ručení 

Vytváření 

ZK 

Klady zápory 

Podniky 

jednotlivce 

 NE  snadno 

realizovatelné 

   

Osobní 

společnosti 

Celým 

svým 

majetkem 

  malý počet 

zakladatelů 

  Příliš vysoké 

riziko spojené 

s ručením celým 

majetkem 

Kapitálové 

společnosti 

 ANO  velikost 

podniku 

  Vysoký 

základní kapitál 

Zdroj: vlastní zpracování  
 
 
Existují samozřejmě i podniky státní, ty však v rámci této práce nepřicházejí v úvahu. 
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OSVČ 
 aneb osoba samostatně výdělečně činná je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu 

sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně 

výdělečné činnosti.Říkáme, že je to podnik jednotlivce, který podniká jako 

fyzická osoba    

Vznik OSVČ 
 
Každý podnikatel, dříve než začne vykovávat svou podnikatelskou činnost,  musí 
provést registraci na příslušném živnostenském úřadě . Přitom nezáleží na tom, zda ke 
své činnosti potřebuje živnostenské oprávnění, nebo ne, na obé je jednotný formulář.  
 
Pro naše konkrétní potřeby využijeme služeb Živnostenského úřadu Brno – adresa: 

Malinovského náměstí 624/3, Brno-město 

 

Tento jednotný registrační formulář umožňuje vše, co musíme udělat:  

• povinné registrace na  

o daň z příjmu fyzických osob - Při předpokládaném obratu  lze vést 

zjednodušené účetnictví.Po skončení roku se musí podat na finanční úřad 

daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatit daň z příjmu. 

o zdravotní pojištění a  sociální pojištění - Jestliže máme podnikání jako 

hlavní činnost, musíme během roku platit měsíční zálohy 

• podle svého uvážení provést další registrace, např.:  

o na plátce DPH  (po překročení obratu 1 000 000) V prvních letech 

nebude pro nás nutné  

o na silniční daň  - dopravní prostředek bude nedílnou součástí našeho 

podnikání, tato registrace bude pro nás nezbytná. Vzniká povinnost vést 

evidenci jízd. Pokud používáme auto pro podnikání a uplatňujeme v 

daňové evidenci výdaje na auto, musíme platit na finanční úřad silniční 

daň po každém čtvrtletí a po konci roku podávat daňové přiznání k 

silniční dani 

o na nemocenské pojištění  

http://www.jakpodnikat.cz/prijmy-z-podnikani.php�
http://www.jakpodnikat.cz/financni-urady.php�
http://www.jakpodnikat.cz/danove-priznani.php�
http://www.jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php�
http://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni.php�
http://www.jakpodnikat.cz/dph.php�
http://www.jakpodnikat.cz/silnicni-dan.php�
http://www.jakpodnikat.cz/cestovni-nahrady.php�
http://www.jakpodnikat.cz/silnicni-dan.php�
http://www.jakpodnikat.cz/silnicni-dan.php�
http://www.jakpodnikat.cz/nemocenske-pojisteni.php�
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o do obchodního rejstříku  

• získat živnostenský list, pokud ho pro svoji činnost potřebujeme  

o Všeobecné podmínky pro získání živnostenského listu 

 stáří minimálně 18 let  

 způsobilost k právním úkonům  

 bezúhonnost (úřad si to ověří v trestním rejstříku)  

 nemáme daňové nedoplatky u finančního úřadu (úřad si to může 

ověřit sám)  

 nemáme nedoplatky na sociální pojištění (úřad si to může ověřit sám)  

 poplatek (1000-2000 Kč) za každý list   

 

o Druhy živností: 

 Živnosti volné -  jsou vyjmenovány v Nařízení vlády 140/2000. 
Stačí je ohlásit, zaplatit 1000 Kč a splňovat všeobecné podmínky 
pro udělení živnosti. Nemusíme o ně žádat ani dokládat vzdělání 
nebo praxi. 

 Živnosti vázané - Vázané živnosti stačí ohlásit, zaplatit 1000 Kč 
za každou živnost, splňovat všeobecné podmínky a doložit 
potřebné vzdělání, praxi atp. podle přílohy 2 živnostenského 
zákona. [3] 

 
Pro naše účely bude zapotřebí vázaná živnost provozování cestovní 
agentury a koncesovaná živnost Silniční motorová doprava osobní 
 

• Provozování cestovní agentury 

Podle živnostenského zákona  se provozováním cestovní agentury rozumí:  

Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a 

organizování, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb 

cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Jednotlivými službami cestovního ruchu se 

rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, 

prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek 

včetně místenek, prodeje a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, 

http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php�
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=140/2000&PC_8411_p=Příl&PC_8411_l=140/2000&PC_8411_ps=10#10821�
http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php�
http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php�
http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php�
http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php�
http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat.php�
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_p=Příl.2&PC_8411_l=455/1991&PC_8411_ps=10#10821�
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nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a 

prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, 

půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fitcentrech, zprostředkování a 

zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje 

dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. V 

rámci této živnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména 

vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty. 

 
Podmínky udělení této živnosti vázané 
 

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo 

b)  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 

roky praxe v oboru, nebo 

c)  doklady podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., o 

uznávání odborné kvalifikace 

 

• Silniční motorová doprava osobní  

Podle živnostenského zákona: 

 Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby (dále jen 

"odborná způsobilost") prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro 

provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené 

zkoušky z předmětů stanovených prováděcím předpisem. Odborná způsobilost musí 

trvat po celou dobu provozování dopravy. 
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2.3  Podnikatelský záměr 
 

Ve své základní podstatě je podnikatelský záměr jakýsi ideál či vize  kterou má 

podnikatel o svém podnikání a málokdy ji  bezezbytku naplní. V praktické rovině je pak 

tento záměr chápán jako dlouhodobá strategie či plán, ze kterého vycházíme a s nímž 

by mělo být celé naše podnikání v  souladu. Intuitivní rozhodování má pochopitelně 

také velký význam, nicméně v obdobích nadměrné pracovní zátěže a únavy může být 

podnikatelský záměr jedinou ochranou před špatným rozhodováním, nátlakem okolí 

apod. [7]   

Podnikatelský záměr by měl obsahovat: 

�  podrobnou analýzu oboru, ve kterém chci podnikat  

�  analýzu odbytového zajištění, výrobků nebo služeb  

�  analýzu konkurenčního prostředí  

�  analýzu výrobních faktorů (pracovní síla, technické vybavení, materiál)  

�  rozbor dodavatelského zajištění  

�  analýzu cen, vstupů a prodejních cen  

�  analýzu dalších okolností, které mohou mít vliv na prosperitu podnikání  

�  očekávaný objem prodeje a kalkulace nákladů  

�  rizika dané podnikatelské činnosti  

Dále mi dovolte zmínit se o chybách, kterých by se každý potencionální podnikatel měl 

při tvorbě svého plánu vyvarovat : 

• Čas - nelze předpokládat, že se čas na povel rozběhne a zastaví přesně podle 

našeho podnikatelského plánu, který jsme si sestavili – je nutné počítat 

s přiměřeným časovým horizontem, než trh začne brát v potaz vznik a existenci 

nového subjektu. Za vhodné považuji určit hranici doby, do kdy je možné 

strategicky vyčkávat na reakci a kdy je třeba zasáhnout, protože čekáním se 

situace nezmění. Každý podnikatel by pochopitelně chtěl hned druhý den po 
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založení podniku vydělávat miliony, ale uspěchaná strategie vede k vytyčenému 

cíly jen velmi zřídka 

• Konkurence – bylo by nerozumné počítat s tím, že firmy, které působí na 

stejném trhu jako my v okamžiku našeho vstupu na tento trh nám blahosklonně 

uvolní místo a budou nám dávat dobré rady do začátků. Podnikání je boj a je 

nutné se na něj patřičně připravit. Předpokladem úspěchu je bezmezně věřit 

v originalitu a využitelnost námi nabízeného produktu – protože v první fázi 

budeme nejspíš s těmito pocity sami proti všem a bez zaujetí pro věc na svou 

stranu nikoho nezískáme. 

• Množství peněz – v současné době je velmi oblíbené rčení, že jen peníze dělají 

peníze – nelze se ho však držet do extrému. Rozumné počáteční investice zmírní 

nepříznivé důsledky v případě, kdy by podnikatelský plán nedopadl přesně podle 

našich představ. Plánu financování je proto nutné věnovat značnou pozornost a 

určit si individuálně míru rizika, kterou budeme ochotni podstoupit na úkor 

vidiny vyšších příjmů. Nesmí se ovšem zapomínat ani na druhou stanu mince – 

ve chvíli, kdy neinvestujeme více, než pár mincí –budeme nejspíš klidně spát, 

protože riziko bude minimální, ale budeme dál spát chudí. 

• Odkud plyne příjem – je nutné mít stále na paměti, že byť se životní úroveň 

obecně zvyšuje, zvyšuje se i množství různých statků, za které lidé mohou 

utrácet. Proto je nutné si realisticky určit, od kterých cílových skupin lze 

očekávat zájem a  kolik budou ochotni zaplatit. Je také nutné počítat s výkyvy 

způsobenými jak změnami v ekonomice, tak náladou lidí, 
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2.4  Cestovní ruch 
 

Cestovní ruch není jednotlivým oborem, ale multi-oborovou ekonomickou činností, 

proto je obtížné ho kategorizovat i definovat. 

turismus, = komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního 

ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky 

cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, 

aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn 

politických a veřejně – správních aktivit (politika CR, propagace CR, regulace CR, 

mezinárodní spolupráce apod.) a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené 

aktivity. Toto pojetí CR rozšiřuje statisticky zaměřené vymezení WTO a obdobné 

vymezení v návrhu normy EU vycházející z definice účastníka cestovního ruchu – 

aktivity osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v 

těchto místech ne déle než jeden rok za účelem trávení volného času, podnikání či 

jiným účelem. Rozšířené pojetí CR vychází z vnímání CR jako komplexního procesu, 

který zasahuje nejen jeho účastníky, ale také poskytovatele služeb, destinace, v nichž 

je cestovní ruchu realizován, a tranzitní destinace. [5] 

Funkce cestovního ruchu 

• ekonomická 

• rekreačně-zdravotní 

• kulturně-poznávací 

• informační 

• výchovná 

Základní formy cestovního ruchu 

• rekreační  

• kulturně – poznávací 

• sportovně- turistický 
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• lázeňsko léčebný 

Dále existují specifické formy cestovního ruchu, kde se při členění zdůrazňuje vždy 

určitý prvek. Např.: cestovní ruch mládeže, osamělých lidí,  kongresový, lovecký, 

motoristický cestovní ruch, agroturistika 

 
 

Cestovní ruch Jižní Moravy 

 

Jihomoravský kraj je oblastí s bohatým turistickým potenciálem, který tvoří jedinečné 

kulturní dědictví, stále živé lidové tradice, mimořádné přírodní bohatství. V cestovním 

ruchu regionu převažují malé podniky charakteristické vysokou mírou rozptýlenosti. 

Posílení rozvoje cestovního ruchu tak závisí na spolupráci zainteresovaných subjektů 

soukromé sféry a rovněž veřejného sektoru. Výsledky spolupráce ovlivní úroveň 

poskytovaných služeb, hospodaření podniků a rozhodování turistů nejen při výběru 

destinace, ale i při samotném pobytu v regionu. Vzhledem na množství subjektů 

zainteresovaných na cestovním ruchu je nevyhnutné stanovit organizační jednotku 

spolupráce a ze služeb jednotlivých podniků vytvořit společné produkty (balíky služeb), 

které se budou na trhu propagovat pod společnou značkou. Tím bude jižní Morava 

vnímána jako lákavá, kulturní, pohodová a pohostinná destinace, přívětivá k 

přijíždějícím hostům s dobrým renomé do budoucna [2]   

 

   Turistické cíle 
Muzea, galerie a nejrůznější kulturní a umělecké akce patří k tradičním turistickým 

cílům – a návštěvníkům jižní Moravy je předkládán velmi pestrý výběr. Najdete tu jak 

tradiční sbírky historické, národopisné, archeologické, přírodovědné i zemědělské, tak 

muzea netradiční a v České republice výjimečná. Navštívit můžete rovněž expozice 

věnované slavným rodákům i výstavy, mapující dějiny obcí a měst. Zajímavá místa 

zkrátka najdete ve většině měst jižní Moravy; mnohé instituce navíc každoročně 

pořádají různé krátkodobé výstavy, přednáškové cykly či umělecká sympozia. Součástí 

nabídky jsou rovněž renomované festivaly a řada pozoruhodných kulturních akcí. [4]   
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Moravský kras – Blansko – RájecLednicko-Valtický areál-Bitva Tří císařů – Slavkov -
Znojmo –  Vranov n.D. – hrad Bítov -Špilberk, Muzeum města Brna,Technické 
muzeum v Brně 

 

Problém cestovního ruchu v moravských regionech je především nízký zájem 

zahraničních turistů, kteří při výběru destinace v České republice dávají většinou  

přednost hlavnímu městu Praze. Důvodů může být několik – zaprvé Praha má již 

dobře vybudovanou síť turistických center a programů a za druhé je Praha mnohdy 

jediným místem o kterém cizinec kdy ve spojitosti s Českou republikou slyšel. 

Nepřipravenost a malá propagace  mnohých regionů má vliv na nízkou návštěvnost, 

což je potřeba změnit, neboť mnohé oblasti skrývají skutečné historické či přírodní 

poklady o které je možno se podělit. Problémem, který je nutno řešit, je že 

odpovědnost za propagaci a podporu prodeje produktu regionu obvykle nenesou ti, 

kteří se přímo podílejí na jeho tvorbě. 

Abychom mohli  cestovního ruch chápat jako perspektivní , konkurenceschopné 

odvětví průmyslu, musíme ho považovat  za  rovnocenný ekonomický sektor  

Jediným možným řešením, aby  se sektor cestovního ruchu stal úspěšným a nadále se 

rozvíjel, je  efektivní využití všech dostupných  zdrojů podpořené vysokou  kvalitou 

poskytovaných služeb.  

Vznik a vývoj cestovního ruchu je spojen s uspokojováním dvou lidských 

potřeb:Potřeba rekreace  a potřeba poznávání. V dnešní uspěchané době hraje potřeba 

odpočinku nejvýznamnější roli při výběru dovolené a poté záleží na individuálních 

preferencích daného jedince jakým způsobem chce svůj těžce vybojovaný volný čas 

strávit. 

Podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu jsou mírové podmínky života, osobní 

svoboda pohybu člověka, dosažení určité životní úrovně a adekvátní fond volného 

času.  

 

http://www.jizni-morava.cz/Brno_a_okoli/Kultura_a_umeni/Muzea/Spilberk_Muzeum_mesta_Brna/�
http://www.jizni-morava.cz/Brno_a_okoli/Kultura_a_umeni/Muzea/Technicke_muzeum_v Brne/�
http://www.jizni-morava.cz/Brno_a_okoli/Kultura_a_umeni/Muzea/Technicke_muzeum_v Brne/�
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3 Analýza problému a současná situace 

3.1  Česká centrála cestovního ruchu 
Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR) byla zřízena v roce 

1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahraničním i 

domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické 

regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. Organizace spadá pod Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR. Od 1. srpna 2003 její oficiální název zní Česká centrála cestovního 

ruchu – CzechTourism. 

CzechTourism podporuje příjezdový a domácí cestovní ruch obecně a dále se zaměřuje 

na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství a golfová 

turistika. Hlavní aktivity jsou směřovány do českých regionů a zvyšování jejich 

návštěvnosti je prioritou agentury CzechTourism. 

Jedním z důležitých úkolů je podpora domácího cestovního ruchu ve formě pořádání 

seminářů, regionálních prezentací pro zástupce českých cestovních kanceláří, 

marketingové podpory podnikatelům v rámci různých projektů a reklamních 

kampaní a spoluprací s organizacemi cestovního ruchu v českých regionech. Navíc 

CzechTourism provozuje dvě vlastní informační centra. 

Veškeré propagační aktivity povedou ke stabilizaci národních produktů, k nimž patří 

Bohatství historie, Aktivní dovolená, Zážitková dovolená, České medicínské lázeňství a 

Kongresový, korporátní a incentivní cestovní ruch.  [2] 

 

V předešlých měsících probíhala na stránkách www.kudyznudy.cz anketa, která se 

dotazovala návštěvníků stránek, ve kterém turistickém regionu České republiky se 

jim líbilo nejvíce. Nyní  

V anketě hlasovalo celkem 1525 návštěvníků s tím, že každý mohl zvolit pouze jeden z 

regionů. Hlasujícím se jednoznačně nejvíce líbilo na Jižní Moravě, pozadu však 

nezůstávají ani Jižní Čechy a Severní Morava a Slezsko. [5] 
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 Výsledky ankety „Ve kterém turistickém regionu České republiky se vám líbilo 

nejvíce?“ 

 

Tabulka č.2 – Turistická oblíbenost jednotlivých regionů 

Turistický region Podíl hlasujících v % Počet hlasujících 

Jižní Morava 20 299 
Jižní Čechy 16 244 
Severní Morava a Slezsko 12 189 
Šumava 7 108 
Český ráj 7 103 
Krkonoše 6 96 
Praha 6 95 
Východní Čechy 6 84 
Vysočina 5 81 
Plzeňsko 3 52 
Okolí Prahy 3 48 
Střední Morava 3 40 
Český sever 3 39 
Západočeské lázně 2 24 
Severozápadní Čechy 2 23 
 

Zdroj: www.kudyznudy.cz 

 
 

http://www.kudyznudy.cz/cs/index.html�
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Z následujícího grafu je patrné jaké procento hlasujících upřednostňuje jižní Moravu 
coby cíl své dovolené 
 
Graf č. 1 – výsledky ankety 

 
 
Zdroj: www.kudyznudy.cz 

 

 
 

3.2  Kalendář akcí Jihomoravského kraje 
 
Množství kulturních, sportovních, zájmových akcí a akcí se speciálním zaměřením je 

v Jihomoravském regionu nepřeberné množství. Pro podnikatelský záměr je proto nutné 

vybrat z tohoto bohatého potenciálu ty akce, které jsou pro vznikající společnost 

finančně atraktivní a které přilákají co nejvíce zájemců. Dále především u akcí, které 

jsou vázány k určitému datu pořádání je dobré provést analýzu ostatních možností vyžití 

zákazníka, které by mu byly nabídnuty coby doprovodný program.  

Společnost je se svou nabídkou omezena kapacitou dopravního prostředku stejně jako 

lidskými zdroji, proto z počátku nebude v jejích silách uspokojovat příliš rozmanitou 

poptávku. V prvním roce působení bude proto široká nabídky z kalendáře akcí spíš 

sloužit jako průzkum trhu o které akce zájem je, a o které nikoliv. V průběhu let se 

http://www.kudyznudy.cz/cs/index.html�
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potom nabídka redukuje na zákaznicky nejžádanější lokality a při správně zvoleném 

přístupu si i vybuduje věrnou klientelu, která na každoročně pořádané akce bude 

opakovaně využívat služeb naší společnosti. 

 

3.3  Cestovní kanceláře poskytující podobné služby 
 
Bylo by utopické domnívat se, že s nápadem  na cestovní kancelář, která bude 

poskytovat zájezdy po České republice před námi ještě nikdo nepřišel. 

V jihomoravském kraji existuje několik profesionálních CK, které podobné služby 

nabízejí a poté nezjistitelný počet různých sdružení bez právní subjektivity, která 

z vlastní iniciativy příležitostně pořádají tématické výlety pro uzavřenou skupinu ve 

svém okolí ( kolegy ze zaměstnání, členy tématicky zaměřené skupina, které jsou 

členem….) 

Pozitivní pro nás jsou tři základní skutečnosti 

 „Profesionální“ CK většinou nabízí pouze zajištění ubytování, 

nebo vstupenek na akce s dopravou z a do  místa bydliště. My 

bychom naopak chtěli poskytovat služby komplexnější a 

individuálnější, které by zahrnovaly zajištění programu na celý 

víkend nebo i déle – včetně dopravy a zajištění stravování, 

ubytování, průvodcovské služby, atp. 

 „Nadšení amatéři“ kteří organizují zájezdy na vlastní pěst by se 

z konkurence mohli přerodit na spokojené zákazníky využívající 

pravidelně našich služeb. Doba je čím dál rychlejší a času na 

organizaci mimopracovních aktivit ubývá – ne tak ale zájmu ze 

strany sehraného pracovního teamu strávit nějaký čas s kolegy i 

mimo pracovní dobu. Existuje – li v dané skupině tato výletní 

tradice, neměl by být problém přesvědčit je o výhodách našich 

služeb. U nově vzniklých společností by mohla být podobná akce 

spojená např. se školením dobrým prostředkem jak stmelit 

pracovní kolektiv a spojit příjemné s užitečným. 

 Naší největší předností oproti konkurenci však bude naše nabídka 

na internetu – většina CK nabízí pouze ubytování a poskytuje 
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zákazníkům tipy, kam by si sami mohli zorganizovat výlet. My 

naopak budeme poskytovat celé balíčky služeb, které budou 

zahrnovat i veškerý program, který bude chtít zákazník 

absolvovat. Přes internet lze také nejlépe oslovit potenciální 

zahraniční zákazníky, kteří jiný druh reklamy ani nemají možnost 

zaregistrovat. 

3.4  Zahraniční agentury ke spolupráci 
 
Vzhledem k našim jazykovým možnostem bude pro nás výhodné oslovit především 

agentury ve Velké Británii, Itálii a Francii – případně agentury v arabských zemích – 

kde by ovšem byl pravděpodobně problém s vízovou povinností případných zájemců – 

ovšem při překonání tohoto problému by tato cílová skupina mohla být velmi lukrativní 

a naše CK by tím měla zajištěno jedinečné postavení na trhu. 

Velikou výhodou pro oslovení zahraničních zájemců je stále se rozrůstající počet 

charterových nízkorozpočtových letů  na brněnské letiště Tuřany. Díky společnosti 

Ryanair je možné pořídit letenku z Londýna za méně než 1000,- Kč včetně letištních a 

palivových příplatků. Díky tomu lze nabídnout nejen kvalitní, ale i relativně levnou 

dovolenou – což uvítají nejen obyvatelé Skotska. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
Po prostudování  teoretických podkladů dané problematiky jsem se rozhodla, že podoba 
zakládané společnosti by měla být následující: 
Název firmy: NejMorava  
Právní forma podnikání: fyzická osoba podnikající na základě živnostenského 
oprávnění 
Oblast podnikání: poskytování turistických a dopravních služeb 
Počet zakladatelů: 2 
Počet zaměstnanců: 0 v prvotní fázi bude vše v rukou zakladatelů 
Sídlo: Brno – Řečkovice 
Základní kapitál: 100 000 dobrovolně vytvořený 
 
Takto vzniklá společnost bude usilovat o získání podílu na trhu cestovního ruchu jižní 
Moravy a vytvořit si klientelu jak z řad cizinů, tak i obyvatle České republiky 
Předpokládaný počet zákazníků v 1. roce:  

• češi :  10 obchodních společností 
25  zájmových sdružení, škol, organizací 
500 jednotlivců k jednorázovému poskytnutí služeb 

• cizinci 200 osob získaných díky spolupráci se zahraničními agenturami 
Podmínkou pro  získání takového počtu zákazníků je samozřejmě intenzivní příprava a 
získávání kontaktů dlouho předtím, než společnost ohlásí svůj vznik 
 
Díky nedozírnému kulturnímu bohatství jižní Moravy a zvyšujícímu se zájmu 
uspěchaných lidí dnešní doby o organizované využití volného času, myslím, že tento 
projekt má velmi reálnou šanci na úspěch. 
  
Nyní se konkrétně zaměřím na jednotlivé aspekty, které je ke vzniku podniku nutné 
vyřešit 

4.1  Majetek podniku 
 
Vzhledem k tomu, že firma NejMorava se bude zabývat převážně poskytováním služeb, 

její nároky na dlouhodobý majetek budou poměrně nízké a i samotné vedení podniku se 

bude snažit vázání prostředků v této oblasti redukovat na minimum. 

Nicméně nelze se posadit na zelenou louku a čekat, že se pohrnou klienti. Bude 

zapotřebí investovat jak do hmotného, tak i do nehmotného majetku.  Aby společnost 

byla schopna produktivní existence neobejde se bez dopravních prostředků, 

kancelářských prostor, kancelářského vybavení, ani bez produktů nehmotného 

charakteru  jako jsou např. webové stránky. 
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  Dopravní prostředky 
Jedinou výraznou položkou majetku bude dopravní prostředek sloužící přepravě 

zákazníků. Zde je nutné velmi obezřetně určit kapacitu autobusu v závislosti na jeho 

ceně a porovnat ji s reálnou možností tuto kapacitu naplnit platícími zákazníky. Ceny 

dopravních prostředků pochopitelně rostou s jejich velikostí a kromě nominální hodnoty 

narůstají i doprovodné náklady na pohonné hmoty, dálniční poplatky, pravidelné 

kontroly technického stavu a mnohé další atributy.  

Cenově klíčovým rozhodnutím se stane, zda pořizovaný dopravní prostředek bude 

nový, tedy s možností odepisování, nebo použitý ale s výrazně nižší kupní cenou. 

Bohužel u posuzování pro a proti bude muset výrazně počítat s faktorem náhody, neboť 

při koupi opotřebené věci je vždy sázkou do loterie, jak dlouho vydrží neporuchovost a 

kvalita a zda za případné opravy ve výsledku kupující nezaplatí mnohem více, než za 

věc novou.  

Podobným hazardem je i nutnost předem určit velikost autobusu, neboť i nejpřesnější 

předběžná studie odráží realitu jen v modelové situaci a skutečnost může být zcela jiná. 

Pokud firma investuje do příliš malého vozidla, hrozí, že bude muset odmítat klienty, 

kteří by jí přinesli zisky  a svým zamítavým postojem o ně může přijít a při příštím 

výběru dovolené se obrátí na jinou společnost. Když ale naopak zvolí vozidlo, jehož 

kapacity nebude schopna dlouhodobě naplnit, bude firma zaznamenávat výrazné ztráty 

kvůli nevytíženosti. 

Další otázkou, ke které musí podnik zaujmout své stanovisko, je zda při rostoucím 

zájmu klientů investovat do většího autobusu, nebo si pořídit druhé menší vozidlo. Při 

rozšiřování vozového parku bude hrát důležitou roli aktuální ziskovost podniku a 

perspektiva její dlouhodobé likvidity. S nákupem druhého vozidla by totiž kromě 

běžných nákladů byly spojeny i náklady na zaměstnance. 

Otázka druhého vozidla však nemusí čekat až na dobu, kdy bude množství klientů 

přesahovat kapacity pořízeného dopravního prostředku. Vzhledem k rozmanitosti 

nabízených služeb může nastat situace, kdy nebude možné z časových důvodů jedním 

vozidlem rozvést všechny zájemce do jimi vybrané destinace. V tu chvíli je třeba 

rozhodnout, zda bude pro firmu výhodnější outsorcing, nebo nákup dalšího prostředku a 

zaměstnání svého historicky prvního zaměstnance.  
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Mercedes Benz Super Sprinter 416cdi 

Vybavení: 

Satelitní GPS navigace, DVD a CD přehrávače, lednice, klimatizace Tropical, velká 

panoramatická okna, pásy na všech sedadlech, bezpečnostní systémy ABS a ASR, 

mikrofon a tažné zařízení. Pro zvýšenou 

bezpečnost je bus také vybaven 

elektrickým retardérem Thelma, jako u 

velkých vozů 

Obsazení: 

18+2 

Barva: 

zlatá metalíza 

 

Za ideální velikost vozidla pro začátek, považujeme minibus s kapacitou 18 +2, tedy 

určená pro 18 klientů, řidiče a průvodce. Při rozhodování o jeho výbavě již musíme brát 

v potaz druh klientely, která si bude služby objednávat. Koupíme- li autobus 

s minimální výbavou, ušetříme sice v začátku celkem značnou sumu peněz, ovšem 

omezíme tím i okruh zájemců o tuto službu. Peníze přitahují peníze, což znamená, že 

při vyšší počáteční investici docílíme efektu, že naše služby budou vyhledávány 

bohatšími klienty, kteří přinesou podniku více peněz. Nehledě na to, že bychom rádi 

docílili toho, že našimi klienty budou zahraniční turisté, kteří budou na svých cestách 

očekávat minimálně takový standard, na jaký jsou zvyklí ze své země. Kromě toho 

z oken limuzíny vypadá vše lépe, než ze stařičkého trabanta, tudíž vyšším standardem 

dopravního podniku, dodáme na lesku i prezentovaným oblastem jihomoravského kraje. 

 

  Kancelář  
Kancelářské prostory - původní sídlo firmy bude v domě, kde oba zakladatelé firmy 

budou mít i trvalé bydliště. Nespornou výhodou, zvláště v začátku podnikání bude fakt, 

že klienti budou moci zastihnout někoho z firmy 24 hodin denně, protože veškerá 

dokumentace, smlouvy i jiné materiály budou vždy po ruce. Jedinou nevýhodou tohoto 

řešení se stává umístění. Kancelář mimo centrum města ponechává v tomto směru 



 27

společnost mimo centrum hlavního dění a odpadá i možnost účinné reklamy přímo na 

místě. 

Vzhledem k tomu, že budova není ve vlastnictví zakladatelů, bude s majiteli domu 

podepsána regulérní  nájemní smlouva – na část domu, kde se budou nalézat 

kancelářské prostory. 

Vybavení kanceláře 
 

   Počítač 
V dnešní době se bez této moudré bedny s monitorem neobejde ani úklidová služba, je 

tudíž nad slunce jasnější, že společnost NejMorava, která bude svou nabídku 

prezentovat hlavně na internetu, ho bude skutečně nutně potřebovat pro svou existenci. 

Samozřejmostí je připojení k internetové síti a uživatelský operační systém, 

pravděpodobně z řady Windows, který bude v té době užíván nejrozšířenějším okruhem 

uživatelů. Zařízení pro hlasovou komunikaci přes internet by bylo jistě taky výhodou 

 

   Integrovaný přístroj pro tisk, kopírování, scan a fax 
elektronická sekretářka“ tedy zařízení, které kromě vaření kávy zvládá veškeré nutné 

kancelářské práce a díky své komplexnosti a kompaktnosti nezabírá přílišného místa. 

Díky tomuto vynálezu se usnadní komunikace se zákazníky a odpadne starost 

s využíváním externích zdrojů. 

 

Mobilní telefony 
 
Být stále v kontaktu s klienty i se spolupracovníkem bude pro firmu životní nutností. 

Veškerá koordinace a řešení problémů bude vyžadovat mobilní spojení. Proto budou 

dopravní prostředky vybaveny hands free soupravou, aby komunikace probíhala bez 

technických problémů, ale i bez porušování dopravních předpisů, neboť ztráta 

řidičského oprávnění za používání mobilního telefonu během jízdy by znamenala krach 

pro celou společnost. Pro začátek počítá firma s vybaveností dvěma mobilními telefony 

se SIM kartou nastavenou na co nejvýhodnější paušální tarif pro podnikatele. Měsíční 

výdaje za mobilní komunikaci mohou být rozdílné a budou závislé na tom, která část 

klientely bude převládat, neboť hovory se zahraničím jsou vždy dražší, než v tuzemsku 
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Kancelářské potřeby 
 
Kromě standardního vybavení, jakým jsou psací potřeby, papíry, tonery , nůžky a jiné 

nezbytnosti, nesmí firma zapomenout především na razítko obsahující název, sídlo a 

IČO společnosti, aby odpadly starosti při vyplňování daňových a účetních dokladů a 

vystavování různých potvrzení a smluv. Zvláště pro nové zákazníky, nebo pro 

příležitosti veletrhů a výstav je vhodné i uvažovat o přiměřených reklamních 

předmětech. 

 

  Nehmotný majetek 
 

   Programy 
 
V počáteční fázi nebude třeba složitého systému k evidenci zákazníků a k tomuto účelu 

hmotný majetek ve formě tužky a papíru poslouží možná i lépe, než složitý program 

integrující mnoho funkcí, které nikdo nevyužije. Ve chvíli, kdy se rozhodneme pro 

elektronickou evidenci, základní programy sady MS Office k tomuto účelu bohatě 

postačí, pochopitelně do chvíle kdy objem zákazníků a výše obratu překročí únosnou 

hranici. K tomu ovšem i v utopické verzi, kdy se vše daří 100% podle plánu, nedojde 

dříve, než za pár let. 

 

   emailová adresa 
 
Bez elektronické korespondence by naše společnost nemohla existovat a je zapotřebí 

vybrat spolehlivého poskytovatele, kde nehrozí výpadky serveru každý týden a kapacita 

schránky musí být co největší, aby se nestávalo, že zákazník pošle email s dotazem, 

nebo ještě hůře s podepsanou smlouvou a ten kvůli přeplněnosti schránky nedojde. Jako 

nejlepší řešení se nám jeví poskytovatel gmail který má nejspolehlivější ochranu proti 

spamovým zprávám a dostatečnou kapacitu. 

 

   Webové stránky 
Internetové stránky budou hrát hlavní roli v propagaci naší firmy. Cílem je vytvořit co 

nejpřehlednější ucelenou nabídku služeb, ve které se klient bude snadno orientovat a 
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která mu poskytne odpovědi na většinu případných otázek a pomůže mu v rozhodování 

jak co nejefektivněji využít čas, který vyhradil poznávání jižní Moravy. Stránky budou 

k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině a arabštině, čímž se dá příležitost 

cizincům si pohodlně objednat na jednom místě zařízení veškerého zázemí, které budou 

chtít v naší zemi využít. Důležitá je jednoduchost a přehlednost stránek. 

V elektronickém dotazníku postupnými kroky bude zájemce proveden celou naší 

nabídkou, takže na konci dostane ucelené informace o objemu nezávazně objednaných 

služeb a jejich ceně. Pokud bude se smluvními podmínkami souhlasit, dotazník odešle a 

my mu obratem pošleme smlouvu na dohodnutou objednávku, případně telefonicky 

dojednáme potřebné detaily, nebo nestandardní přání zákazníků. Pro tvorbu stránek 

využijeme profesionální firmy, která tuto službu nabízí. Bude to náklad, který bude 

hrazen z bannerové reklamy, kterou na naše stránky umístíme. Možnosti reklamy na 

našich stránkách myslím uvítají restaurace, kulturní, zábavní a obchodní instituce, které 

tímto mohou přilákat návštěvníky jižní Moravy právě do jejich podniků. Informativní 

tabulku dotazníku doplní fotogalerie, kde budou vybrané obrázky za účelem nalákání 

váhavých zákazníků a později i fotky z úspěšných akcí. 

 

  Bankovní účet 
 
Velké internetové společnosti jako např. Invia.cz mají pro své klienty k dispozici účty 

všech velkých bank, aby měli možnost provést platební transakci pohodlně v bance, 

která je jim geograficky nejblíže. V dnešní době stále více se rozmáhajícího 

internetového bankovnictví by však podobný postup pro začínající firmu znamenal 

zcela zbytečné výdaje za vedení hned několika účtů a roztroušeností kapitálu 

v jednotlivých bankách by i ztěžovalo orientaci ve finančních prostředcích. Bude tedy 

zapotřebí vybrat jednu banku, která nabídne nejvýhodnější variantu pro naši firmu, 

nejlépe tutéž, která bude poskytovat úvěr na zřizovací výdaje firmy.  
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4.2  Zákazníci 
 

Hlavní cílovou skupinu by měli tvořit lidé s touhou poznávat krásy Moravy a její 

kulturní bohatství. Tuto početnou skupinu bych rozdělila na dvě základní skupiny, a 

sice Čechy a cizince, které se budou lišit jak požadavky, tak finančními možnostmi 

Čeští zákazníci 
 

Čeští zákazníci, se dále budou dělit do skupin  

• Individuální zákazníci 

• Organizované zájmové skupiny 

• Firmy a společnosti 

 

Individuální zákazníci 
- tedy malé skupinky 2-5ti lidí, kteří si zaplatí služby podle ceníku. Tato skupina je 

nejproblematičtější ze všech, neboť je nejhůře předvídatelná ve svém rozhodování. Také 

je nejméně stabilní co se týče pravidelného příjmu pro firmu, protože její zájem bude 

v zásadě spjat s akcí pořádanou k určitému datu a i jejich počet je odhadnutelný teprve 

po několika letech, kdy budeme vycházet z předchozího zájmu. 

Nutno podotknout, že naše firma bude poskytovat služby spojené především 

s komfortem a jistým stupněm luxusu, proto nepředpokládá vysoký zájem ze skupiny 

typických českých výletníků s batůžkem, kteří by využívali našich služeb, aby ušetřili 

za vlak.  

Pro malé skupinky zámožnějších spoluobčanů bude cíleně vytvořena nabídka především 

jedinečných akcí, kvůli kterým se musí na jižní Moravu dojet, ať už se jedná o různé 

druhy veletrhů, ohňostroje, vinobraní, nebo třeba výjimečný koncert zahraničních 

hvězd.  

Chceme- li tuto skupinu zařadit věkově, počítáme s nejvyšším zájmem osob 

v produktivním věku mezi 30 – 50ti lety, především dvojice, které jsou tak pracovně 

vytíženy, že nemají kdy si pro sebe organizovat volný čas. Při rozdílnosti zájmů páru 
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lze nabídnout např. ve stejný den lístky na fotbalové utkání a divadelní představení, kdy 

každý z dvojice si vychutná své oblíbené kulturní vyžití a po akci se spokojeni sejdou a 

nenastanou výčitky, že jeden z partnerů trčel opuštěný doma a druhý si užíval.  

U této skupiny bude největším oříškem přesvědčit je, že takové služby skutečně chtějí a 

potřebují. Naplánovat si společný víkend ve své vlastní zemi, kde není problém 

s jazykovou bariérou není na první pohled až tak složité a i bohatí jsou velmi opatrní na 

korunu a bude jim tedy nutno ukázat, že námi požadovaná suma je adekvátní za 

ušetřený čas a stres spojený s organizací. 

Organizované zájmové skupiny 
Druhá varianta předpokládá zájem ze strany zájmových kroužků, sdružení, škol, školek 

a jiných tématických spolků. Tato skupina by mohla představovat sice nižší, ale zato 

stálý příjem, na kterém bude podle prognóz firma první roky svého působení existenčně 

závislá. Zájem těchto skupin bude závislý na naší schopnosti naleznout akce, o které by 

mělo dané uskupení zájem. Pro školy by se jednalo především o dopravu a zajištění 

vstupenek na různé vzdělávací a kulturní akce – koncerty, divadelní představení, 

výstavy, přednášky…. U této skupiny ovšem hrozí vysoké náklady spojené 

s odstraňováním škod, které ti malí vandalové způsobí na luxusním autobusu, který 

představuje jedinou cestu k bohatší klientele. Jednodušší domluva a spolupráce bude 

například s kroužky filatelistů, numismatiků, sběratelů abstraktního umění a podobně u 

kterých nepředpokládáme tak ničivé následky, i když rozzuřený numismatik může 

napáchat větší škody, než svačící prvňáci. 

U většiny organizací existuje odpovědná osoba, která sama vybírá, nebo rozhoduje o 

využití nabídky, nebo jejím zamítnutí, tudíž stačí přesvědčit jednoho člověka a ten ze 

svých řad zaplní autobus.  

Pro velké skupiny budou nabízeny množstevní slevy, doprovodné služby – jako je např. 

sehnání průvodce, tiskových materiálů k dané akci a podobně. 

Přesvědčování této skupiny bude o něco jednodušší, neboť ti, na jejichž bedrech leží 

tíha rozhodování, bývají velmi zaneprázdnění a velmi se jim uleví, když z výčtu jejich 

povinností ubude jedna starost. 

U této skupiny bude velmi důležité, aby byli se službami spokojeni a zůstali věrni naší 

firmě. 
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Firmy a společnosti 
Nejlukrativnější česká skupina, protože podnikatelé při uspokojování investorů, 

přesvědčování obchodních partnerů, nebo lanaření nových zákazníků na korunu až tak 

nehledí. Pro ně budou připraveny akce na míru – zamluvení restauračního zařízení, 

zakoupení divadelního představení, pronájem vinného sklepa, nebo jakákoliv jiná 

atrakce, kterou si zákazník vybere a dobře zaplatí. Pohodlí a vysoký standart bude spolu 

s časovou úsporou heslem pro přesvědčování této cílové skupiny.  

Největším problém zde vidím v přesvědčení společnosti, aby naší firmě dala důvěru a 

ponechala organizaci na nás. U akcí, kde jejich úspěch či neúspěch znamená pro 

společnost zákazníka mít, nebo nemít zakázku za miliony nebo ji nemít, je nejnutnější 

získat maximální možnou důvěru zákazníka a tu nezklamat. Jedna prosperující firma 

spokojená s našimi službami znamená nejen jednou za čas slušný příjem, ale také 

neplacenou reklamu, která je ovšem k nezaplacení a efektivnější než kterákoliv placená 

a tou je doporučení od spokojeného zákazníka. 

V tomto bodě bohužel vše záleží na náhodě, zda a jak rychle se nám podaří podobného 

zákazníka – slepici snášející zlatá vejce- ulovit. 

 

Zahraniční zákazníci  
 

zejména pro cizince je komunikace s českými hotely, kulturními a sportovními 

zařízeními kvůli jazykové bariéře poměrně obtížná, tudíž uvítají minimalizování 

organizačních telefonátů na jeden a vše ostatní bude pro ně zařízeno na míru. 

Získání zahraniční klientely už jen pro vytvoření si image na trhu, je pro naši firmu 

velmi důležité. Bohužel z finančních důvodů nebude možnost oslovovat tyto potenciální 

zákazníky osobně, nebo přímou reklamou a v začátcích bude nutné spojit síly 

s agenturou v cizině, která nám k prvním zájemcům dopomůže. Naší velkou výhodou je 

jazyková vybavenost byť jen dvoučlenného teamu. Společnými silami jsme schopni 

poskytnout zahraničním turistům komunikaci a případné překlady v angličtině, 

francouzštině, italštině a arabštině, při zájmu o komunikaci v jiném jazyce bude nutné 

využít outsorcingu.  

Nalákat klienty, kteří mnohdy nikdy nebyli v České republice na jižní Moravu, nebude 

tak snadné, protože největší zájem je především o hlavní město a jeho okolí. Bude nutné 
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přesvědčit turisty o výhodách jižní Moravy – ať už to budou přírodní krásy, historické 

památky, nebo hlavní kulturní, geografické či gurmánské speciality oblasti. Konkrétně 

mám na mysli Hrady a zámky okolí Brna, historické centrum Brna s prohlídkou, 

Jeskynní útvary v Blanku, nebo třeba návštěva vinných sklepů či zabíjačky. 

Tato skupina se bude dělit především podle zaměření jejich cesty 

 

Turista historik 
Pro takové bude připraven program kulturně-historických zajímavostí jihomoravského 

kraje s průvodcem. Kromě ubytování a dopravy zajistíme zákazníkům pořízení 

vstupenek do vybraných objektů a fundovaný výklad o moravské historii i současnosti. 

Získat tuto skupinu nebude tak obtížné, protože mnoho z nich je zvyklých účastnit se 

různých poznávacích zájezdů a poznávat krásy cizích zemí, takže Morava bude pro ně 

dalším místem, kam se vypraví, aby si mohli odškrtnout další probádanou lokalitu 

 

Turista spekulant 
Klientela zejména z bohaté západní Evropy, která si spočítá, že dovolená v Česku ji 

vyjde výrazně levněji, než zůstávat ve své vlasti a že návštěvou České republiky 

dostanou za málo peněz hodně muziky, neboť se proslýchá, že „tato odštěpená část 

Ruska už dokonce zná barevné televize, pojízdné schody a objevují se i mobilní 

telefony“.  

V současné době příliv těchto turistů výrazně brzdí neustále posilující koruna vůči 

západním měnám. Doby, kdy zde bylo vše v porovnání se západní Evropou tak levné, 

že se vyplatilo k nám jezdit nakupovat i přes náklady spojené s dopravou, jsou zdá se 

pryč. Přesto doufejme, že ještě není vše ztraceno a lidé, pro které to bude stejně drahé 

zůstat doma, jako jet do Čech, budou mít dobrodružnou povahu a rozhodnou se pro 

variantu cestovat. 

Pro tuto skupinu není složité zařídit program, protože nejsou většinou vyhranění ke 

konkrétním aktivitám, které by chtěli při návštěvě cizí země provozovat. Lze jim tedy 

nabídnou nejrůznější možnosti vyžití, nejlépe až na místě. Myšlení turisty je totiž 

takové, že při výběru zájezdu ve své domovině lpí stoprocentně na ceně a chce co 

nejlepší služby zaplatit co možná nejméně. Ve chvíli, kdy však dorazí do cílové 
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destinace, promění se tato osoba ze skrblíka v lovce zážitků a většinou si řekne: když už 

jsem tu, chci toho zažít a poznat co nejvíce. 

 

Turista nákupčí 
Skupina, jejíž počet členů se snižuje s každým zvýšením kurzu koruny. Tito turisty – 

především ženy – nezajímá krása země, památky, ani kulturní akce. Jejich 

nejoblíbenější zábavou je nakupování všeho druhu za pokud možno nejnižší cenu. Tato 

skupina by mohla přinést firmě velké zisky, protože uspokojit její potřeby je zcela 

nenáročné. Ráno se odveze nákupuchtivý dav cizinců do největšího obchodního 

střediska v Brně, tam je lze ponechat vlastnímu osudu a večer ve smluvenou hodinu 

vyzvednout záplavy tašek, balíčků krabic a kusů oblečení, zpod kterých koukají jen 

unavené nohy obchodních maratónců. Pro tuto skupinu je reklamní kampaň 

nejjednodušší a není třeba ji ničím přikrášlovat – stačí uvést ceny ze stejného 

obchodního řetězce v Česku a v jejich zemi – nejlépe v období radikálních slev a to 

samo o sobě by mělo pro shopoholiky zapůsobit natolik, že žádných jiných argumentů, 

ani přikrášlení nebude třeba. 

Pro úspěch přilákání zahraničních turistů hovoří jednoznačně 1. vstup České republiky 

do Schengenského prostoru, takže cizinec má pocit, že si jen „odskočil k sousedovi“. A 

2. rozšiřování nabídky zvláště nízkorozpočtových leteckých spojů mezi Brnem a 

zbytkem Evropy. V zemích, kde lze koupit letenku za cenu lístku na autobus hromadné 

dopravy by tento druh cestování mohl zaznamenat velký úspěch a při znalosti standartu 

služeb západní Evropy by se mělo dosáhnout spokojenosti klientů. 

Proti  přílivu turistů stojí již několikrát zmiňovaná sílící koruna a aktuální pověst České 

republiky v zahraničních médiích i v obecném povědomí lidí. Mnoho cizinců se setkalo 

s běžnou kriminalitou velkých měst – s krádežemi, žebráky a jinými živly. A mnohdy 

také cizinec platí už jen za to, že se na něm pozná, že je cizinec. Je třeba proto 

přesvědčit zahraniční zájemce, že ve chvíli, kdy budou pod ochranou organizované 

turistiky, sníží se riziko podobných nepříjemných zkušeností na minimum. 
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4.3  Propagace 
 
 

Ze všech možných forem propagace bude společnost preferovat níže zmíněné formy 

mezi které patří virtuální propagace, osobní propagace, reklama v médiích 

Právě tyto vyhovují svým poměrem výkon – cena vzhledem ke zvolenému oboru 

podnikání a jeho rozsahu. 

Virtuální 
Kromě webových stránek, které jsou popsané v kapitole majetek podniku, bude firma 

uvažovat o bannerové reklamě na oficiálních stránkách jihomoravského kraje  a města  

Brna. Televizní reklama bude minimálně v počátcích našeho působení mimo rámec 

našich finančních možností a nenapadne – li nás nějaká netradiční služba, nebo 

ojedinělý počin, který by nás zařadil alespoň do regionálního zpravodajství, budeme si 

muset bohužel tento druh propagace odepřít. 

Co se týče rozhlasu, tam je situace jiná. Zejména v mimomoravských rádiích by bylo 

vhodné například domluvit, že jednou z cen v soutěžích pořádaných danou stanicí, bude 

konkrétní služba naší firmy. Nejen, že je tu možnost, že si výherce doobědná další, již 

placené služby, ale zároveň se do povědomí posluchačů dostane informace, že existuje 

nějaká společnost, která poskytuje ty a ty služby. 

 

Osobní propagace 
Osobní přístup se v dnešní době velmi podceňuje a dostal se do extrémů, kdy buďto 

zákazník prodávajícího nikdy neviděl, ani neslyšel a vše se vyřizuje přes internet, nebo 

naopak je zákazník bombardován a obtěžován vnucujícím se prodávajícím v době, kdy 

na něj nemá čas, chuť ani zájem o nabízený produkt a naléhání na ulici, nebo ještě hůř u 

zákazníka doma ho rozhodně o opaku nepřesvědčí. Proto je potřeba velmi obezřetně 

vybrat kdy a jakým způsobem přistupovat ke klientovi, aby ho to nevyděsilo, že po něm 

bude zase někdo chtít peníze, ale naopak aby byl potěšen, že mu je ochoten někdo 

nabídnout pomocnou ruku a ulehčit život. 
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Veletrhy 
Jsou jednou z variant, kdy je osobní kontakt se zákazníkem na místě. Ti, co na 

podobnou akci zamíří jsou přinejmenším připraveni na příval informací a předem jsou 

informováni, co jim bude nabízeno. Kromě běžných lidí, kteří hledají inspiraci na 

dovolenou, nebo se prostě jen podívat, co je nového v turistickém průmyslu, lze také 

narazit na organizace, nebo jednotlivce, kteří možná nebudou přímo zákazníky, ale lze 

s nimi domluvit vzájemně prospěšné využívání služeb k všeobecné spokojenosti. 

Hlavním brněnským veletrhem, kde by firma měla mít svůj stánek je veletrh GO, kde 

jsou prezentovány české a moravské regiony a cestovní kanceláře všeho druhu. 

 

Návštěvy firem, spolků, škol 
U škol a firem závisí velmi na načasování nabídky.U základních a středních škol je 

třeba se držet plánu studia a vytipovat správnou dobu, kdy nabídnout zprostředkování 

nějaké akce. Jako nejlepší se jeví z vlastní zkušenosti období těsně před Vánocemi, kdy 

kvůli duchu svátků studenti i pedagogové základních a středních škol již odmítají 

soustředit se na cokoliv jiného, než je nadcházející volno. V tu dobu lze nabídnout 

tématický koncert, nebo výstavu a škola bude vděčná, že má bez starostí náplň na toto 

období. Dalším správným časem jsou termíny po uzavření známek na vysvědčení, těsně 

před koncem pololetí, nebo školního roku, kdy studenti bývají kulturním programem 

odměňováni za předchozí studijní úsilí. 

U spolků je postup přesně opačný – je třeba vybrat vhodnou akci a tu nabídnout spolku 

s tímto zaměřením. 

U firem lze vsázet na jistotu pouze před Vánocemi, kdy všechny firmy pro zaměstnance 

pořádají různé akce. V jiných obdobích je třeba získat buďto od některého zaměstnance, 

získat informaci z tisku – např. podepisování důležitých kontraktů a fúzí se většinou 

neobejde bez doprovodné akce, nebo zkusit štěstí jen tak a tímto pokusem, kromě času 

nic neztratíme. 
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Reklama v tisku, v dopravních prostředcích 
Vzhledem k vysokým cenám, které si dopravní podnik i periodika účtují za reklamu, 

vyplatí se tato investice pouze v období důležitých akcí, kdy se předpokládá návratnost 

(ohňostroje, strojírenský veletrh…) 

 

4.4  Nabízené služby + ceník 
 

Dopravní služby  
Nejvíce podnikových financí je vázáno v dopravních prostředcích, proto je potřeba jich 

co nejefektivněji využít, aby se investice co nejrychleji vrátila a společnost začala 

vykazovat zisk. V některých případech proto bude firma balancovat na hranici mezi 

dopravci a poskytováním taxislužby.Pří nízkém využití dopravních prostředku 

zákazníky, kteří si objednali komplexní služby, bude nutné přijímat i objednávky 

týkající se výhradně dopravy, tedy transportu osob z jednoho místa na druhé. Především 

se bude jednat o : 

- z letiště do hotelu 

- z hotelu na akci a zpět 

- z místa určení na akci a zpět 

 

Organizování 
By mělo být hlavní náplní naší práce, hlavním předpokladem pro efektivní využití 

potenciálu je vytvořit si databázi ubytovacích prostor, turistických míst, institucí 

pořádající nejoblíbenější akce a podobně. Při časté spolupráci pak není od věci vytvořit 

integrovaný systém, kdy při závazné objednávce je automaticky poptána požadovaná 

služba u konkrétního poskytovatele. 

Ubytování 

V okamžiku, kdy zákazník poptává kromě zprostředkování určité akce i ubytování, je to 

ideální příležitost na rozšíření nabídky služeb i na další den pobytu. Jihomoravský kraj 

trpí především tím, že turisté se v této lokalitě nezdrží a to i přes to, že ubytovací služby 

jsou zde na vysoké úrovni a jsou schopny  efektivně uspokojit požadavky klientů. 

    Hotely – v Brně a okolí je k dispozici mnoho hotelů a záleží pouze na 

požadavku klienta, jak si představuje svůj „přechodný domov“ 
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  Soukromí – v poslední době se rozmáchá trend využít domáckého 

prostředí a individuálního přístupu a v neposlední řadě i rozumné ceny, kterou nabízejí 

soukromé osoby pronajímáním nevyužitých obytných ploch k pronájmu turistům. 

Tohoto řešení lze využít především když klient požaduje ubytování v určité lokalitě, kde 

není adekvátní nabídka hotelů, nebo zkrátka preferuje tento druh ubytování. 

 

Ceník 
 
Tabulka č.4 : ukázka z ceníku služeb 
Jednodenní jednorázová 
akce s dopravou pouze po 
Brně 

1000Kč/ osobu V ceně je zahrnuta doprava 
na místo určení a zpět a 
zajištění vstupenek na 
požadovanou akci * 

Jednodenní akce mimo Brno 
s odvozem z a do Brna 

1500Kč/ osobu V ceně doprava a 
vstupenky na akci* 

Vícedenní akce  Cena od 700Kč/ osobu/ 
den 

Cena bude závislá na druhu 
zvoleného ubytování, na 
délce pobytu a druhu akcí, 
které bude společnost 
zajišťovat 

Pronajmutí autobusu na 
dopravu osob 

53 Kč/ kilometr  

*pokud cena 1 vstupenku nepřesáhne 500Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Pro zákazníky budou připravené různé možnosti výhodných balíčků služeb, 
slevové akce a slevy za věrnost.
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4.5  Náklady a předpokládané příjmy 
   

   

 Tabulka č. 3 – Předpokládané příjmy a výdaje 

 Název položky Suma v Kč 

Pořizovací výdaje Minibus  450 000 

 Vybavení 
kanceláře  

100 000 

 Zřízení webových 
stránek  

50 000 

Provozní výdaje Pohonné hmoty, 
opotřebení 
autobusu  + 
prostředky na 
údržbu 

200 000 

 Mzdové náklady 480 000 

Příjmy Příjmy z dopravní 
činnosti/ rok 

800 000 

 Příjmy 
z organizování 
zájezdů/ rok 

450 000 

Σ  - 30 000 

Zdroj : vlastní zpracování 
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4.6  Způsob hrazení závazků 

  Bankovní úvěr 
Při vytvoření podnikatelského účtu u jedné z předních českých bank, uzavře společnost 
zároveň kontokorentí úvěr na tento účet  - bude tedy možnost přečerpat konto do výše 
stanoveného limitu a tím pojistit solventnost společnosti – bude schopna hradit včas své 
závazky 

  Finanční leasing  
U dopravních prostředků zvolíme možnost finančního pronájmu s následnou koupí 
najaté věci. Tím se náklady na pořízení poměrně nákladné věci rozloží na několik let  a 
finančí zátěž podniku se tím výrazně sníží 
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5 Závěr 
 
Podnikatelský záměr vždy představuje  pouze vizi podnikatele, které může, ale nemusí 

být dosaženo. Prostřednictvím své bakalářské práce jsem chtěla především provést 

průzkum, zda podobné podnikatelské úmysly mají reálnou šanci na úspěch a zda 

existuje prostor na českém trhu, kde by se dal podobný projekt realizovat. V oblasti 

průzkumu konkurence, obeznámení se s problematikou založení nové společnosti a 

analýzy trhu cestovního ruchu splnila práce moje očekávání, i když komplexnost celé 

problematiky mi nedovolovala věnovat se  všem problémům do detailů a byla jsem 

nucena  separovat poznatky podle svého subjektivního měřítka důležitosti.  

 

Za hlavní pozitivní zjištění v mé práci považuji objevení mezery na trhu v oblasti 

poskytování komplexních služeb prostřednictvím webových stránek a elektronické 

komunikace. 

V počátcích naší podnikatelské kariéry bude hrát klíčovou roli zajištění dostatečného 

počtu zákazníků – nejlépe takových, u který bude vysoký potenciál opakované 

spolupráce. 

 

 

 

5.1 Zhodnocení výnosnosti projektu 
 
Málo který podnik dosahuje zisku bezprostředně po svém založení. Je běžné, že náklady 

spojené s rozběhem a počáteční  investice minimálně v prvním roce převýší zisk. 

Nejinak je tomu i u společnosti Nej Morava. Náklady na pořízení dopravního 

prostředku, zařízení kanceláře a platy zakladatelů budou i při ideálním zájmu zákazníků 

stále vyšší, než maximálně možný výdělek z podnikatelské činnosti. Snížení těchto 

nákladů bude možné díky využití cizího kapitálu a finančního leasingu – tím se bude 

podnik snažit optimalizovat poměr vlastního a cizího kapitálu. 

Veškerý úspěch podnikání závisí na zájmu zákazníků a ten je velmi těžko 

předvídatelný.
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sluzeb/podnikatelske-zamery/  

Podnikatelský záměr, dostupné:http://www.rustosobnosti.cz/clanky/podnikatelsky-

zamer.html 

VLACH,R.Podnikatelský záměr, dostupné :http://navolnenoze.cz/zpravy/podnikatelsky-

zamer/   

http://navolnenoze.cz/zpravy/podnikatelsky-zamer/ 

Zahraniční zdroje: 

 

 Bplan, dostupné: http://www.bplans.com/ 

Business plan, dostupné: http://www.pub-

enterprises.co.uk/apps/publicsystem.nsf/(webDocuments)/Blank_Business_Plan/$FILE/

S&NPE+Business+Plan.pdf 
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Promotion, dostupné: http://marketingteacher.com/Lessons/lesson_promotion.htm 

Small business planner, dostupné: http://www.sba.gov/smallbusinessplanner/index.html 

 

http://www.sba.gov/smallbusinessplanner/index.html�
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Příloha 
Ukázka  informačních karet o nabízené lokalitě/atrakci + Tipy na poskytované služby 
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1. Moravský kras  
 
      Chráněná krajinná oblast Moravský kras patří se svými 
více než tisíci jeskyněmi mezi středoevropský krasový 
unikát. Na ploše 92 km2 jsou pro veřejnost zpřístupněny 
jeskyně Punkevní, Kateřinská, Balcarka, jeskyně 
Výpustek a Sloupsko-šošůvské jeskyně a 138,5 m 
hluboká propast Macocha. Více na: www.cavemk.cz, 
www.caves.cz 
      (Velice oblíbeným cílem v této oblasti, nedaleko od 
Horního můstku, je také chrám Jména Panny Marie ve 
Křtinách – cca 10 km. Barokní chrám monumentálních 
rozměrů postavený podle projektu J.B.Santiniho. Jedno 
z nejstarších poutních míst na Moravě. Tel.: 516 439 189. 
Parkoviště a občerstvení v místě.) 
 
 
 
 
Objednávky a rezervace:   ústřední informační služba Skalní Mlýn 
                                           Tel: 516 413 575, 516 410 024, 516 415 354 
                                           Fax: 516 415 379 
                                           e-mail: info@caves.cz - nutná rezervace dopředu!! 

 
 Provozní doba:                 Punkevní jeskyně celý rok, ostatní III-XI 
Délka prohlídky:               30 – 100 min dle jednotlivých jeskyň 
Vstupné:                            60 – 150,- Kč dospělí dle jednotlivých 
jeskyň (bez jazykového příplatku) 
Slevy:                                ano (důchodci, děti 6-15 let aj., děti do 6 
let zdarma) 
Platba v €:                         ne (směnárna hotel Skalní Mlýn) 
Bezbariérovost:                 pouze Sloupsko-šošůvské jeskyně 
Parkování:                         u hotelu Skalní Mlýn a na Horním můstku 
WC:                                    ÚIS, chata Macocha a u jednotlivých 
jeskyň  
Stravování:                        hotel Skalní Mlýn, chata Macocha a 
občerstvení u jeskyň 
Atrakce:                             turistický vláček, lanovka na Horní 
Můstek, koněbusy      
Kontakt:  tel.: 516 418 113, fax: 516 418 114, 
www.smk.cz  

 
   
     
 
      

http://www.cavemk.cz/�
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   2.  Lednicko-Valtický areál – zahrada Evropy 

 
       Zahrada Evropy je plná architektonických skvostů, romantických zákoutí, jedinečných 
přírodních rezervací a mnoha možností ke strávení hezké dovolené. Ocitáte se v krajině, kterou 

člověk citlivými zásahy po staletí utvářel pro krásu 
a zábavu. Zahrada Evropy však znamená také 
dobré víno, barvitý folklór, pohostinné obyvatele a 
nespočet kulturních akcí. To všechno vám je na 
dosah, i když se rozhodnete trávit dovolenou u 
vody v relaxační oblasti Pasohlávky. Krajina 
křehké harmonie mezi člověkem a přírodou 
zkrátka láká a hlavně – má co nabídnout. Krajinný 
celek byl v r.1996 prohlášen za památku 
UNESCO. www.lva.cz 
       Dnešní podoba zámku Lednice je výsledkem 
přestavby (J.Wingelmüller) z let 1846-1858 

v duchu anglické novogotiky. Z barokního období stavebních dějin zámku se dochovala budova 
jízdárny z konce 17.století (J.B.Fischer z Erlachu). V přízemí zámku vyniká bohatost řezbářské 
výzdoby. Dokonalým rámcem zámku se skleníkem je francouzská zahrada a rozsáhlý 
krajinářský park s četnými romantickými stavbami.              
 
Kontakt:                             Zámek 1, Lednice na Moravě, tel.: 519 340 128, fax: 519 340 210 
                                            www.pamatkybrno.cz, e-mail: szlednice@iol.cz, www.lednice.cz 
                                                                                        
Provozní doba:                 IV a X  SO a NE  9-16 hod, V-VIII  9-18 hod,  IX  9-17 hod 
Délka prohlídky:               Trasa I (přízemí) cca 45 min, trasa II (1.patro) cca 60 min  
Vstupné a slevy:              Trasa I  80,-Kč (40,-), trasa II 100,-Kč(50,-)              
                                           (jazykový příplatek 50,-Kč/os –pouze po předchozí domluvě, 
                                            mimo pracovní dobu v sezóně 100%, mimo sezónu 300%  ) 
Platba v €:                         ne (směnárna hotel My na parkovišti nebo prodejna ONYX) 
Bezbariérovost:                trasa I má 2 schody na vstupu a 8 schodů na výstupu) 
Parkování:                         u hotelu My za hodinový poplatek 
WC:                                    v sezóně v zámku, v parku, mimo sezónu restaurace ONYX  
                                            Penzion Myslivna  www.myslivna-lednice.cz 
Stravování:                        restaurace ONYX, My hotel a občerstvení v zámku nebo parku 
                                            Penzion Myslivna 
Atrakce:                              projížďky k Minaretu na loďkách, v kočárech, ukázky dravých ptáků        
                                            Kontakty: www.1plavební.cz, www.hippoclub.penzion.com  
                                            svatby 
Další prohlídky:                 Skleník s tropickými rostlinami 
                                             II-IV  SO a NE  9-15:30 hod, V-IX denně mimo PO  9-18 hod 
                                            X-XII  SO a NE  9-15:30 hod, vstupné 50,-Kč(25,-Kč) 
                                             Minaret: IV a IX  SO a NE  
9-16 hod, V-IX 9-18 hod, vstupné 20,-Kč(10,-) 
                                             V místě další výstavy 
kaktusů a vodního světa 
                                             Zřícenina hradu Janův 
hrad  IV a X  SO a NE  9-16:15, V-IX mimo PO 
                                                                                              
Vstupné 30,-Kč(15,-Kč), do 6 let zdarma 
 
IC: Zámecké nám.68, Lednice, tel.: 519 340 986, e-mail: 
tic@lednice.cz 

http://www.lva.cz/�
http://www.pamatkybrno.cz/�
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3. Bitva Tří císařů – Slavkov 
 
    2.prosince 1805 se na návrších a v údolích východně od Brna odehrál jeden 
z nejproslulejších střetů napoleonských válek - bitva u Slavkova. Protože se jí v čele svých 
vojsk osobně zúčastnili francouzský císař Napoleon I., ruský car Alexandr I. a rakouský císař 
František, vzletně se o ní hovoří jako o bitvě Tří císařů. Bitva u Slavkova, „bataille d´Austerlitz“ 
se stala pojmem a jméno moravského městečka – byť v poněmčelé podobě názvu někdejší 
osady Novousedlic – tehdy vstoupilo do dějin. Bojiště patří k turisticky 

nejpřitažlivějším  lokalitám jižní Moravy. Každoročně 
začátkem prosince se zde konají pietní a vzpomínkové akce, spojené s rekonstrukcemi 
bitevních scén.  
      Žuráň – z návrší mezi Šlapnicemi a Podolím císař Napoleon spatřil pověstné slavkovské 
slunce. Kubistický památník - plastická mapa na kamenném kvádru ukazuje postavení 
jednotlivých armád před rozhodujícím střetem. Příjezd autobusem až k památníku možný, volný 
přístup. 
      Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí bitvy u Slavkova. Secesní památník 
stojí v místech rozhodujících bojů. V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem 
lze shlédnout novou netradičně pojatou multimediální expozici o průběhu bitvy. 
 
Kontakt:                             památník Mohyla míru, Práce, tel/fax: 544 244 724 
                                            www.muzeumbrnenska.cz/mohyla, e-mail: mohyla-miru@quick.cz                             
Provozní doba:                  PO-NE V-VI  9-17 hod, VII-VIII  9-18 hod, IX 9-17 hod,  
                                           X-III 9-15:30 hod mimo PO, IV  9-17 hod mimo PO 
Délka prohlídky:               cca 45 min   
Vstupné a slevy:               expozice+kaple 75,-Kč (50,- a 35,-)             
                                            pouze expozice  60,-Kč (40,- a 30,-) v ČJ, A, N, F, RJ  
                                           kaple památníku 20,- Kč (15,- a 10,-)                                   
Platba v €:                          ne    
Bezbariérovost:                 ano 
Parkování:                         parkoviště v provozu u areálu za poplatek  
WC:                                    v muzeu 
Stravování:                        kavárna v muzeu, tel: 544 228 152 
 

       

http://www.muzeumbrnenska.cz/mohyla�
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4. Znojmo –  Vranov n.D.  
      Osídlení Znojma sahá do nejzazšího dávnověku. Na 
město bylo povýšeno Přemyslem Otakarem I. v r.1226. 
V té době již byla postavena a vyzdobena freskami 
Rotunda Panny Marie a sv.Kateřiny. Ve středověku 
zaznamenalo značný rozkvět, o čemž svědčí výstavba 
mnoha kostelů. Stálé ohrožení hraničního města dalo za 
vznik takřka třiceti kilometrům navzájem propojených 
podzemních chodeb. Město je výraznou dominantou 
nad řekou Dyjí. Může se pochlubit celou řadou 
významných historických památek (rotunda sv.Kateřiny 
– druhá nejvýznamnější památka v Česku). Snad 
nejznámější  stavbou je radniční věž a chrám sv.Mikuláše, patrona Znojma. Od roku 1971 je 
Znojmo městskou památkovou rezervací. www.znojmo.cz, www.znojemsko.info.cz, 
www.znojmocity.cz 
 
Parkoviště: v horní části města vyhrazené placené parkoviště      
Doporučené restaurace:  Hotel Prestige , tel.: 515 224 595, e-mail: info@hotel-prestige.cz 

Restaurace Penzion Jezuitská, tel.: 515 221 440, e-mail: 
info@jesuitska.cz 

                                        Hotel-restaurace U divadla, tel.: 515 224 516 
                                        Více na www.znojmo.cz 
Největší kulturní akcí je v září znojemské vinobraní. 
 
IC: Obroková 10, Znojmo, tel.: 515 222 552, e-mail: tic@beseda.znojmo.cz 
 
    Hrad Bítov je jeden z nejstarších hradů v České republice.Novogotickou podobu získal 
v 19.stol. Expozice 50 vycpaných psů nejrůznějších ras – největší kolekce svého druhu na 
světě. Od r.2003 je znovu po 33 letech otevřena výběrová expozice nejvýznamnějších 
exemplářů slavné bítovské zbrojnice! Vřele doporučena prohlídka tohoto unikátu naší minulosti. 
www.npu.cz, www.pamatky.com 

 
Kontakt:                             Hrad Bítov, tel.: 515 294 
622, e-mail: bitov@brno.npu.cz 
Provozní doba:                  IV a X  v SO a NE  9-16 
hod, V,VI a IX  9-17 hod, VII a VIII  9-18 hod  
                                            Mimo sezónu po domluvě 
s příplatkem 200%  
                                            mimo provozní dobu 
příplatek 100%, cizojazyčný výklad  100% (VII a VIII) 
Délka prohlídky:                 I.Palác 60 min, II.Zbrojnice 
50 min, III.Sklepní prostory 25 min 
Vstupné a slevy:                I.Palác  75,-Kč(40,- a 20,-
), II.Zbrojnice  85,-Kč(50,- a 40,-),  

                                             III.Sklepní prostory 25,-Kč              
Atrakce:                              historický šerm, ZOO barona Haase, koncerty, turistický vláček, 
občanská 
                                             i církevní svatba   
Platba v €:                           ne  (směnárna v obci Bítov) 
Bezbariérovost:                  ne 
Parkování:                           vyznačené parkoviště od hradu asi 600 m, placené   
WC:                                      v areálu hradu 
Stravování:                          hradní restaurace v areálu, vinotéka 
 
Zahájení provozu lodní dopravy červen až srpen Vranova n.D. až na hrad Bítov.  
Více na: www.lodnidopravavranov.cz. 
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