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Úvod
     M sto Ivan ice leží na soutoku t í ek: Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Je ukryto v údolí

tzv. Boskovické brázdy. Ivan ice jsou domovém tém  desítky tisíc obyvatel a je

proslaveno bohatou historii. K samotnému m stu dnes pat í obce Alexovice, Budkovice,

Hrubšice, Letkovice, N ice a eznovice.

            První písemná zpráva o m stu Ivan icích pochází z roku 1221. O významu

Ivan ic v té dob  sv í královské výsady, které jim r. 1228 ud lil král Václav II. Roku

1486 se staly m stem poddanským, když p ešly do majetku pán  z Pernštejna, pozd ji z

Lipé. Sou ástí m sta bývala odedávna židovská komunita.

             Z nejcenn jších památek, které stojí za zmínku je románský kostel sv. Petra a

Pavla z poloviny 12. století v eznovicích. P ímo m sto krášlí gotický kostel

s hranolovou v ží, jenž je zdobeno barokním mariánským sousoším z roku 1726.

V dnešní dob  jsou Ivan ice moderním m stem s krásným okolím a p írodou. Prvotní

snaha vedení m sta spo ívá v zajiš ování pot ebné infrastruktury a kvalitního zázemí.

Cestovní ruch v rámci m sta zajiš uje odbor regionálního rozvoje a Kulturní informa ní

centrum. Tyto dva subjekty se snaží podporovat rozvoj m sta a cestovní ruch.

Jedním z problém  jenž m sto ohrožuje je paradoxn  obava z toho, že jestliže

v p ípad  stále klesajících cen zahrani ních zájezdu v Chorvatsku, Itálii, Bulharsku, ale

také p edevším exotických zájezd , jako jsou destinace typu Egypt, Tunis, Turecko

apod., p estanou mít naši obyvatelé zájem o domácí cestovní ruch. Je také d ležité

snažit se p itáhnout zahrani ní turisty, kte í by p ispívali svojí návšt vou  ke zlepšení

bilance p íjezdového cestovního ruchu.

Další možné ohrožení vyplývá z p ibývající konkurence. Okolní m sta a regiony

se stále zlepšují a snaží se rozvíjet. Tím vzniká v tší tlak na p edstavitele m sta

neusnout na vav ínech.  M sto spolupracuje v rámci regionu, které zahrnuje 11 m st

v okolí m sta. Dohromady tvo í region Ivan icko, ve kterém funguje spolupráce na

zných projektech. Tímto zp sobem mají v tší šanci, aby získaly r zné dotace z EU a

jiných strukturálních fond .
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1. Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování

Ve své diplomové práci na téma: „Návrh na zlepšení úrovn  cestovního m sta

Ivan ice“, jsem si stanovila jako základní cíle zlepšení cestovního ruchu a služeb ve

st  Ivan ice.  Práci budu vypracovávat s ohledem na zam stnance Kulturního

informa ního centra i odboru pro regionální rozvoj, kte í mohou využít mé návrhy pro

uspokojování pot eb svých obyvatel i návšt vník .

Téma diplomové práce jsem si stanovila p edevším z toho d vodu, že žiji ve

st  Ivan ice a znám stav cestovního ruchu m sta. Také jsem se cht la podílet na

jeho p ípadném rozvoji.

St žejním cílem je navrhnout nový produkt, který bude poskytovat KIC ve své

nabídce. Pro stanovení t chto cíl  je nutné provést analýzu sou asného stavu , v etn

srovnání  situace v eské republice, provést výzkum ve ejného mín ní.V následujících

kapitolách budu ešit tyto otázky a prioritn  se  zam ím na návrhy. Domnívám se, že

spln ním t chto cíl  by mohlo dojít k rozvoji m sta v cestovním ruchu a odolání

existujících konkuren ních tlak  s ohledem na blízké okolí.

K výše definovaným cíl m se dopracuji následujícím zp sobem:

1. Prostuduji odbornou literaturu, asopisy  o cestovním ruchu a veškeré

dostupné informace na internetových stránkách.

2. Budu konzultovat danou problematiku se zam stnanci KIC a odboru

regionálního rozvoje.

3. Provedu analýzu stavu cestovního ruchu m sta Ivan ice, zam ím se na

SWOT analýzu, Marketingový mix m sta. Pr zkum pomocí dotazník

ur ený obyvatel m a návšt vník m m sta.

4. Vyhodnotím dotazníky a na základ  zjišt ných skute ností a analýz navrhnu

vhodná opat ení, vyhodnotím tyto opat ení a navrhnu p ípadný

harmonogram realizace
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2.Teoretická východiska

2.1. Cestovní ruch

Všeobecn  se cestovní ruch adí mezi d ležité ekonomické a sociální jevy dnešní

moderní spole nosti. P esn  vymezit definici cestovního ruchu je velmi obtížné,

proto použiji definici Sv tové organizace cestovního ruchu (WTO). Je to innost osoby,

která cestuje ve volném ase na p echodnou dobu do místa mimo její trvalé bydlišt ,

a to za ú elem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi.

Vznik a následující rozvoj cestovního ruchu je projevem hlavn  dvou lidských pot eb,

a to pot eby rekreace, tj. odpo inku a pot eby bezprost edního poznávání. Ob  tyto

pot eby se za aly projevovat s rozvojem výrobních sil. Vznik moderní tovární výroby,

provázený na za átku složitými pracovními a bytovými podmínkami a neúm rn

dlouhou pracovní dobou, vyvolával pot ebu odpo inku mimo toto b žné prost edí, a to

nej ast ji v p írod .

     Rozvoj výrobních sil a d lba práce ve spole nosti vyvolaly následující pot eby,

které lze ozna it za základní p iny vzniku moderního cestovního ruchu:

Pot ebu obnovovat spojení p írodou jako zdrojem regenerace pracovních

schopností lidí,

Pot ebu vzd lávání jako p edpokladu pro uplatn ní se v nových výrobních

podmínkách a pot ebu poznávání nových výrobních zp sob  a postup  pro

urychlení dalšího technického rozvoje,

Pot ebu obnovování styku s lidmi, které nové výrobní podmínky od sebe

odd lily, ale i nové navazování styku s lidmi jako formy poznávání a vým ny

zkušeností.

     Cestovní ruch tedy nevznikl pouze z touhy lov ka spat it krásy p írody a historické

památky, ani v d sledku migra ního pudu lidí – vznikl na základ  ur itého stupn

vývoje, zejména materiálních podmínek života spole nosti.(12)
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2.2. Formy cestovního ruchu

     Formy cestovního ruchu vycházejí ze zam ení cestovního ruchu na uspokojování

ur itých konkrétních pot eb ú astníka, tj.  z poptávkov  orientované definice cestovního

ruchu. Každý ú astník cestovního ruchu má odlišné pot eby, které se vyzna ují ur itými

znaky.

Základními formami cestovního ruchu jsou:

Rekrea ní cestovní ruch,

Kulturn -poznávací cestovní ruch,

Sportovn -turistický cestovní ruch,

Láze sko-lé ebný cestovní ruch,

Také existují tzv. specifické formy cestovního ruchu, mezi n ž pat í:

Cestovní ruch mládeže,

Cestovní ruch t etí generace (senior , d chodc )

Kongresový cestovní ruch

Lovecký cestovní ruch

Mototuristický cestovní ruch a další (nap .:cestovní ruch osam lých lidí,

agroturistika apod.).

     Cestovní ruch leníme z r zných hledisek. Nás bude p edevším zajímat domácí

cestovní ruch, ale také zahrani ní cestovní ruch, kdy k nám budou p ijížd t ú astníci ze

zahrani í.(3)

    Domácí cestovní ruch je cestovní ruch,p i n mž ú astníci cestovního ruchu

nep ekra ují hranice státu své vlastní zem .

Zahrani ní cestovní ruch vznikl jako d sledek mezinárodní územní d lby práce, která se

za ala rozvíjet vlivem nerovnom rného rozmístn ní potenciálu krajiny

pro cestovní ruch. Je to cestovní ruch, jenž zahrnuje p íjezdy a výjezdy za hranice

íslušného státu. Ze vztahu k národnímu hospodá ství ho m žeme lenit na:
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aktivní zahrani ní cestovní ruch (p íjezdový) – je to p íjezd a pobyt

zahrani ních turist  (cizinc ). Daný cestovní ruch je z hlediska ur itého státu

ílivem platebních prost edk  a p ispívá k aktivní stran  platební bilance,

pasivní zahrani ní cestovní ruch(výjezdový)– tento cestovní ruch znamená

pro daný stát vycestování (výjezdy) vlastních ob an  do zahrani í a jejich pobyt

v zahrani í. Zahrnuje odtok platebních prost edk  do zahrani í a zat žuje

pasivní stranu bilance,

tranzitní zahrani ní cestovní ruch – je spojen s pr jezdem územím

íslušného státu. Ten nezahrnuje pobyt a obvykle trvá ur itý po et hodin. Pro

bilanci daného státu má stejný charakter jako aktivní cestovní ruch.

     Platební bilance zahrani ního cestovního ruchu je tvo ena na stran  aktiv p íjmy

z aktivního cestovního ruchu, pasivní stranu p edstavují výdaje na pasivní cestovní

ruch. Rozdíl mezi ob ma stranami platební bilance zahrani ního cestovního ruchu tvo í

aktivní, pasivní nebo vyrovnané saldo.

     P íjmy ze zahrani ního cestovního ruchu v sou asnosti rostou ve sv  rychleji než

íjmy z exportu zboží. N které zem  mají pasivní saldo bilance zahrani ního obchodu

a jsou to nap .: Dánsko, Holandsko a naopak zem  s aktivním saldem bilance

zahrani ního cestovního ruchu nap .: Itálie, Švýcarsko a Rakousko.(12)

2.3. Odlišnosti marketingu cestovního ruchu

Služby cestovního ruchu se vyzna ují specifickými charakteristikami, které

nenacházíme u jiných služeb. Existuje osm základních zvláštností služeb v tomto

oboru.

Osm specifických zvláštností služeb cestovního ruchu:

1. Kratší expozitura služeb. V p ípad  služeb cestovního ruchu probíhá jejich spot eba

hem hodiny a kratší doby, jako nap . návšt va cestovní kancelá e. Abychom

ud lali na zákazníka špatný i dobrý dojem máme podstatn  mén asu, než p i

prodeji jiných výrobk .
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2. Výrazn jší vliv psychiky a emocí p i nákupu služeb. Lidé poskytují služby a lidé

tyto služby také konzumují, vždy jde o vzájemná setkání lov ka s lov kem.

Emoce a osobní pocity jsou provokovány t mito setkáními a ovliv ují budoucí

nákupní chování. V tomto oboru m že jediný zam stnanec ovlivnit, zda zákazník

op t využije nabízených služeb. Lidé mají sklon nakupovat služby cestovního

ruchu podle toho, jak odpovídají jejich p edstav . P i nákupu služeb používají

kombinaci racionálního a emotivního uvažování.

3. tší význam "vn jší stránky" poskytovaných služeb. Zákazníci p i nákupu služeb

mnohem více spoléhají na hmatatelné záchytné body nebo d kaz. Kombinovaný

efekt t chto hmatatelných d kaz  podmi uje jejich hodnocení kvality a služeb.

Druh nábytku, koberce, dekor st n, uniformy zam stnanc , znak, který firma

používá, jsou p íkladem této vn jší stránky. (5)

4. tší d raz na úrove  a image. Charakter poskytovaných služeb je v tšinou

nehmotný,  proto  se  zákazníci  rozhodují   o  nákupu  na  základ  emocí,  firmy  musí

vyvinout velké úsilí pro vyvolání  pat ných asociací.

5. Složit jší a prom nliv jší distribu ní cesty.  V tomto oboru existuje zvláštní

skupina zprost edkovatel  cestovního ruchu, zahrnující cestovní kancelá e a firmy,

které sestavují prázdninové katalogy. Zákazníci je považují za odborníky a berou

jejich doporu ení vážn .

6. tší závislost na komplementárních službách. Služba cestovního ruchu m že být

absolutn  komplexní – a to již od chvíle, kdy si zákazník všimne reklamy zam ené

na ur itou destinaci. Tyto reklamy mohou být sou ástí propaga ních kampaní

dotovaných státními institucemi rozvoje cestovního ruchu. Zákazníci pak mohou

navštívit cestovní kancelá e, aby získali detailn jší informace nebo rady. B hem

dovolené mohou zákazníci chodit nakupovat, vyzkoušet n kolik restaurací, zap it

automobil, koupit si benzin nebo zajít ke kade níkovi. Tím má být eno, že

mnoho nejr zn jších firem dotvá í „celkové zážitky“ z cest. Tito „dodavatelé

zážitk “ se vzájemn  dopl ují a jsou na sob  závislí. Celková úrove  spokojenosti

turist  je závislá na zkušenostech, které mají s inností všech zainteresovaných

firem. Pokud jedna nedosahuje úrovn  ostatních, vrhá to automaticky stín na

všechny ostatní.
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7. Snazší kopírování služeb. tšina služeb cestovního ruchu je snadno

napodobitelná. Zboží je chrán no patentem nebo je velice složité vyrobit repliku

bez detailní znalosti výrobního procesu. V tšina nabízených služeb nem že být

chrán na patentem. Služby jsou poskytovány lidmi a lidé je také mohou napodobit.

8. tší d raz na propagaci mimo sezóny. Zboží je propagováno nejintenzivn ji

v období vrcholné poptávky. Avšak propagace v tomto oboru vyžaduje naprosto

odlišný harmonogram. Výrazná propagace mimo sezóny je spíše pravidlem než

výjimkou.

Existují pro to t i d vody:

Zákazníci se mnohem déle emotivn  p ipravují na svoji dovolenou.

Období prázdnin p edstavuje zárove  období nejv tších pen žních výdaj .

Nejvhodn jším obdobím pro propagaci služeb je práv  období, kdy klienti

plánují svoji dovolenou. Rozb hnout propaga ní kampa  v dob , kdy za ínají

prázdniny, by bylo již p íliš pozd .

Pokud jsou st ediska cestovního ruchu pln  obsazeny, jejich kapacita

nem že být rychle rozší ena.

etím d vodem je skute nost, že vzr stá tlak na využívání existující

kapacity mimo sezóny. Jelikož absolutní kapacita je pevn  stanovena, musí být

kladen d raz na propagaci v období mimo sezóny.(10)

2.4.  Specifický p ístup k marketingu cestovního ruchu

     Ze zvláštností cestovního ruchu vyplývá i rozdílný p ístup k jeho marketingu na

rozdíl od marketingu hmotných produkt .

1)Používání více než jen "4P".

    Marketingový mix navržený po átkem šedesátých let profesorem Herojem

McCarthym zahrnuje ve své p vodní podob ty i základní složky – produkt,

cenu, místo, propagaci. V posledních letech byl marketingový mix uzp soben

zným oblastem marketingu zboží a služeb, takže dnes lze p i zachování p vodní
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ty složkové struktury v marketingu destinací vysledovat n které verze dopln ní

„klasického „ marketingového mixu o n kolik dalších „P“, nap . podle Kotlera a

Morrisona.

people             (lidé)

partnership      (spolupráce)

packaging       (nabídka balík  a služeb)

programming  (jejich programovou specifikaci)

politics            (politika)

public opinion (ve ejné mín ní)

    Middleton rozší il základní marketingový mix rovn ž o t i další „P“, z nichž jedno

je shodné s rozší ením Morissonovým – lidé a další dv  ozna ují fyzické

charakteristiky a proces, ozna ující interakci p i poskytování služeb klientovi.(8)

2)V tší význam ústní reklamy.

Možnosti zákazník  vyzkoušet p edem služby p ed jejich nákupem jsou velice

omezené. Zde platí pravidlo: „musíš koupit, abys vyzkoušel“. V tomto ohledu

získává na významu ústní reklama. Ve své podstat  nejde o reklamu, protože existuje

pouze malá p íležitost k jejich vyzkoušení i ov ení p edem, lidé se musí áste

spoléhat na rady jiných, v etn  svých p átel, p íbuzných nebo obchodních partner .

Pozitivní „ústní“ informace je rozhodující pro úsp ch v tšiny firem cestovního

ruchu. Poskytování trvale kvalitních služeb a doprovodné vybavenosti je klí ovou

sou ástí zajišt ní „pozitivní ústní reklamy“. Je to sou ástí základ  marketingu

v našem oboru.

  3)Používání emotivní p itažlivosti.

Rozhodování zákazník  o nákupu má vzhledem k nehmotnému charakteru služeb

mnohem více emotivních než racionálních prvk . To vyžaduje orientovat tímto

sm rem reklamní kampa , které zatraktivní ubytování, restauraci, dopravní
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spole nost, cestovní kancelá , destinaci atd. formou personifikace tak, aby se na ní

zákazníci toužili podílet a ztotožnit se s ní.

4)Snadné napodobování služeb.

Služby cestovního ruchu jsou snadno napodobitelné. Obchodní tajemství se zde

uplat uje je výjime .(10)

 5)Rostoucí význam dobrých vztah  s komplementárními firmami.

a) Dodavatelé, p epravci a obchodníci cestovního ruchu. Dodavateli jsou firmy,

které mají k dispozici a provozují za ízení, atraktivity, místní dopravu a další

dopl kové služby v destinaci nebo mezi destinacemi. Vybavenost p edstavují

ubytovací, stravovací kapacity a dopl kové služby. P epravci jsou ty

spole nosti, které poskytují dopravní služby do místa cestovního ruchu. Pat í

mezi n  aerolinie, železnice, autobusová a lodní doprava a trajektová p eprava.

Obchodníky cestovním ruchem p edstavují zprost edkovatelé, kte í nabízejí a

dodávají své služby zákazník m.

b) Koncepce destina ního mixu. Destina ní mix je dalším specifickým konceptem,

souvisejícím s uvedenými ty mi komponenty: atraktivitami a spole enskými

událostmi, vybaveností, infrastrukturou a dopravou, dostupnými zdroji.

c) Návšt vníci a obyvatelé místa. Mezi návšt vníky a místním obyvatelstvem

existuje specifický a významný vztah. (10)

2.5. Marketing destinace cestovního ruchu

V této kapitole se zam ím na destinaci cestovního ruchu, tato ást je velmi d ležitá.

Chci poukázat na zlepšení služeb cestovního ruchu a p ilákat více návšt vník  do

sta.

    Destinace cestovního ruchu je p edstavována svazkem r zných služeb

koncentrovaných v ur itém míst  nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na

potenciál cestovního ruchu (atraktivity) místa nebo oblasti. Destinace je chápána jako

„geografický prostor (stát, místo, region), který si návšt vník (segment) vybírá jako sv j

cíl cesty“. Destinace nabízí služby jako ubytování, stravování, sportovní aktivity a
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zábava. Destinace cestovního ruchu si navzájem konkurují  a jejich spole ným cílem je

prodej služeb v destinaci a jež plní adu funkcí:

funkce marketingová (marketing destinace),

funkce nabídková

funkce zastoupení r zných zájmových skupin,

funkce plánovací.

      Marketing destinace vychází z obecn  platných definic marketingu. Stojí na p ti

stavebních prvcích:

1. orientace na zákazníka

2. analytické postupy a koncepty nutné k rozvíjení filozofie

3. techniky sb ru dat

4. plánovací funkce a okruh strategických rozhodnutí

5. organiza ní struktura nutná pro uskute ní plánu

Marketing destinace je filozofie ízení, která stanovuje umíst ní produktu na trh na

základ  poptávky spot ebitele zjišt né výzkumem a p edpov mi s cílem dosáhnout

maximálního zisku.

     Organizace destina ního marketingu je nenahraditelná v roli propagace identity a

image destinace jako celku. Pokud trh není schopen samovoln  vytvo it zdroje, které

jsou pot ebné pro marketing destinace (tržní selhání) – k ešení tohoto problému se

používá t í postup :

1) Vlastní marketingová agentura z prost edk  privátních subjekt , která

prodává destinaci.

2) Intervence ve ejného sektoru – financování organizace destina ního

marketingu ( místní ú ady, organizace zodpovídající za marketing

destinace)

3) Kombinace privátního a ve ejného zp sobu financování

s jednozna ným trendem k financování z privátních zdroj . (8)
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Marketing destinace bývá ozna ován za duši marketingu v turismu. Destinace je

katalyzátorem, který stimuluje všechny ostatní obory – ubytování, dopravu, atraktivity

cestovního ruchu, stravování, zábavu, sportovní vyžití apod. Destinace je mimo jiné

ur ena i vzdáleností a velikostí zdrojového trhu, a tak se národní, regionální i lokální

úrove  prolínají a nelze je striktn  odd lovat.

2.6. Aktuální stav ízení cestovního ruchu v destinacích

koliv se všichni shodují v názoru, že cestovní ruch p edstavuje významný p ínos

pro život regionu, m sta, obce nebo jen ur itého území, je tento ve v tšin  p ípad

ponechán svému osudu a je ist  závislý na podnikatelských aktivitách jednotlivých

provozovatel  za ízení cestovního ruchu. To, že se nejedná o vhodný p ístup

odpov dných orgán , v tšinou místních zastupitelstev, spo ívá v nepochopení podstaty

cestovního ruchu a také v nepochopení pohledu potenciálního hosta na ur itou

destinaci.

Destinaci cestovního ruchu lze pokládat za jeden produkt, který je složen z mnoha

díl ích produkt .

Tvorba produktu (destinace) a zejména jeho rozvoj je natolik složitý a je sestaven z

tolika r zných složek, produkovaných asto velmi odlišnými subjekty a sektory, že jeho

ízení se neobejde bez spolupráce všech subjekt , tvo ících produkt destinace.

Destinaci lze také pokládat za kolektivního výrobce. Destinace jako výrobce musí být

ízena stejn  jako kterýkoliv podnik i organizace.

Že se nejedná o jednoduchou záležitost, napovídá již ta skute nost, že se na území

ur ité destinace setkává n kolik trh , které mají asto protich dné zájmy. Jedná se o

tyto trhy: rezident  a pracujících,

návšt vník  (turist , p íbuzných a p átel, podnikatel , v dc ),

podnikatel  a pr myslu,

exportní trhy (i cestovní ruch lze pokládat za exportní trh, tzv. neviditelný

export).
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     Rozvoj cestovního ruchu v turistických destinacích není v eské republice nikým

ízen. Ojedin le existují regionální rozvojové agentury, jež se cestovním ruchem sice

zabývají, ale ne ídí jej. P i m stských ú adech jsou z izovány komise cestovního ruchu,

do nichž delegují jednotlivé strany své zástupce. Ne vždy se jedná o odborníky. Ani ve

významných a tradi ních destinacích cestovního ruchu se nikdo nezabývá ízením

cestovního ruchu.

      Tato absence, asto i ignorance pot eby marketingového managementu cestovního

ruchu nese sebou adu negativ. Nikdo se nezabývá vypracováním vize rozvoje

cestovního ruchu, identifikací p íležitostí a hrozeb, identifikací zvláštností a

jedine nosti destinace, analýzou konkurence, volbou strategií, tvorbou plánu rozvoje

cestovního ruchu, kooperací a koordinací jednotlivých podnikatelských subjekt ,

stimulováním vhodných trh , marketingem image destinace a dalšími innostmi

spadajícími do oblasti marketingového managementu destinace.(4)

Podstata marketingového ízení

Marketingové ízení je procesem plánování a provád ní koncepce, tvorby cen,

propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvá et sm ny, které

uspokojují cíle jednotlivce i organizací. (9)

Proces marketingového ízení velmi výstižn  a jednoduše n kolika otázkami

popsal Alastair M. Morrison (1995):

1. Kde jsme nyní? - analýza (výzkum)

2. Kam bychom se cht li dostat? - stanovení cíl

3. Jak se tam dostaneme? - volba strategií, plánování

4. Jak zajistíme, že se tam dostaneme? - realizace

5. Jak zjistíme, že jsme se tam dostali? - kontrola a zp tná vazba

Marketingová koncepce je filosofií, spo ívající na názoru, že klí  k dosahování cíl

spo ívá v ur ování pot eb a požadavk  cílových trh  a v poskytování jejich

požadovaného uspokojování ú inn ji a efektivn ji než konkurence.
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     V mnoha významných destinacích cestovního ruchu v zahrani í je marketingový

management úsp šn  rozvíjen. Jedná se o destinace, v nichž jsou si všichni v domi

ínosu cestovního ruchu pro život místních obyvatel, rozvoj podnikání i pro napln ní

obecních rozpo . V t chto destinacích nejenže existují regionální „ministerstva

turismu“, odbory cestovního ruchu p i m stských ú adech, ale také r zná seskupení

podnikatel , kte í z rozvoje cestovního ruchu profitují. Dochází k tomu, o em mnozí u

nás jenom „sní“, dochází k propojení teorie s praxí. Školení p ístup  k host m,

zákazník m a klient m neponechávají náhod  ani banky, pojiš ovny, policie, velké

obchodní domy, p ovny automobil  atd. Jeden z nejpropracovan jších program

úsp šného marketingového managementu destinace byl zpracován v Kanad . Jmenuje

se SUPER HOST, neboli super hostitel. (14)

2.7.  Marketingový výzkum

    Marketingový výzkum m že být chápán z pohledu jeho provedení, ímž je

sestrojování dotazník , plánování vzork  dotazovaných, metody sb ru a analýzy dat,

atd. Ú elem marketingového výzkumu je pomáhat ešit a zdokonalovat marketingová

rozhodnutí; vybírat optimální možnosti nebo dokonce vytvo it program pro

marketingová rozhodnutí. Marketingový výzkum m že být aplikován na jakoukoliv

formu trhu, kde se nákup í a prodejce schází za ú elem vým ny a zvýšení hodnoty

(zisku prodejce a spokojenosti nákup ího).

    V p ípad  marketingového výzkumu je dobré informace t ídit. Nehled  na druh je

líme na kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvantitativní výzkum se zabývá m ením

trhu a zahrnuje oblasti, jako nap íklad velikost trhu, velikost ásti trhu, podíly zna ky,

frekvence nákupu, míru pov domí o zna ce, úrove  prodeje atd. Kvantitativní údaje

požadované pro ur itou úrove  p esnosti  a užité cíle musejí být takové, aby cíle bylo

dosaženo.

    Definovat kvalitativní informaci je pom rn  složité, ale d raz je kladen na

„porozum ní“ spíše než na jednoduché m ení – pro  si reklamu A zapamatujeme lépe

než reklamu B. Mnoho kvalitativního výzkumu se zabývá snahou vcítit se do k že
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spot ebitele a zkoumáním toho, jaký význam p ikládá produktu, zna ce a jiným

marketingovým objekt m.

Proces marketingového výzkumu

    Po áte ním okamžikem jakéhokoliv marketingového výzkumu je definování cíle –

eho má práce dosáhnout? Cílový plán musí být vypracován v dostate né mí e, n kdy

se stává, že cíle nejsou dostate né a pak námaha vložená o projektu bude jen

promrhanou energií.

    Poté je zapot ebí sestrojit plán, jak cíle dosáhnout a jak získat informace. Další ásti

výzkumu je sb r dat – dotazovatel obt žuje jen pár otázkami v p epln ném obchodním

dom .

     Existují r zné typy a technologie sb ru dat a nejzákladn jší rozd lení je mezi

sekundárním (od stolu) a primárním výzkumem (v terénu). Primární výzkum oby ejn

zahrnuje dotazování a vytvá ení dotazník  pro každého jednotlivce i organizace ve

vzorku, který m že být vy íslen v desítkách, stovkách nebo i tisících. Po zhotovení

analýzy a seskupení dat je nutné provést interpretaci a prezentování srozumitelným

zp sobem, aby ten, kdo d lá rozhodnutí, mohl reagovat na dané výsledky.

     Kone ný krok celého procesu zahrnuje rozhodnutí vycházející z výsledk  výzkumu

a reakce na n . P íležitostn  je osobou provád jící výzkum a d lající rozhodnutí tentýž

lov k, ale ast ji je tato práce provád na pro interní nebo externí pot eb. Existují

organizace, které se výzkumem zabývají. Hodn  firem využívají tyto organizace pro

zpracování výzkumu ve sv j prosp ch. Tento zp sob má mnoho výhod : není pot eba

zam stnávat další zam stnance a odpadají starosti spojené s výzkumem, ale má také své

nevýhody jako spory a neshody s osobou provád jící výzkum, vyšší náklady spojené

s výzkumem atd.(4)
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2.8.  Právní úprava cestovního ruchu v eské republice

      Problematika cestovního ruchu je z právního hlediska složitá a nelze podrobn

popsat všechny právní normy (zákony, vyhlášky apod.), které do cestovního ruchu

zasahují.

     Podmínky upravuje zákon . 159/1999 Sb., o podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Tento zákon bývá zjednodušen  nazýván jako zákon o cestovním ruchu, i když

nepokrývá celé odv tví cestovního ruchu. Další právní normy, které zasahují do oblasti

cestovního ruchu jsou :

Zákon o živnostenském podnikání upravuje nap . provoz kancelá e, cestovní

agentury, pr vodcovskou innost apod.

Obchodní zákoník upravuje smlouvu mezi cestovní kancelá í a cestovní

agenturou, smlouvy s dopravci apod.

Ob anský zákoník upravuje nap . smlouvy mezi CK a klienty (cestovní

smlouva), smlouva o ubytování,p eprav  apod.

Da ové zákony, to jsou p edevším zákon o dani z p idané hodnoty, zákon o

dani z p íjmu, zákon o dani silni ní a další.

Dan  jsou v oblasti cestovního ruchu d ležitou a speciální oblastí.

      S datem vstupu do EU, což je 1. kv tna 2004 vstoupil v platnost nový zákon o dani

z p idané hodnoty, který obsahuje i zm ny v p ípad  uplat ování služeb

cestovního ruchu.

                  Od 1.8. 2006 vyšla v platnost novela zákona .159/1999 Sb., o n kterých

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Zmíním se jen o n kterých zm nách

zasahujících do tohoto oboru.

1) § 1 upravující  definici zájezdu, nov  stanoví, že za zájezd se považuje i kombinace

služeb sestavená na základ "individuální objednávky". V praxi to tedy znamená, že s
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inností novely (od 1. 8. 2006) nesmí zájezd na základ  individuálních požadavk

zákazníka prodávat vlastním jménem jiné subjekty než cestovní kancelá e (dále jen

"CK").

Donedávna se inností, která spo ívala v prodeji kombinací služeb cestovního ruchu

sestavených na základ  individuálních požadavk  zákazníka mohla zabývat jak CK, tak

i cestovní agentura (dále jen "CA"). S nabytím ú innosti novely je tato innost sv ena

pouze CK a CA ji vykonávat nemohou. Pokud by toto pravidlo nedodržely,  je to

považováno za neoprávn né podnikání ve smyslu §61 a násl. živnostenského zákona.

2) Nov  vloženým odstavcem 5 v § 3 byl zna  rozší en vý et povinností CA,

edevším v souvislosti se zprost edkováním prodeje zájezd , a to jak pro eské CK, tak

pro CK usazené v jiném lenském stát  EU a EHP.

     Povinností CA je, aby v propaga ních a jiných materiálech vždy informovaly

zákazníka, pro kterou CK je prodej zájezdu zprost edkováván. Tato povinnost doposud

nebyla v zákon  výslovn  definována a v praxi docházelo asto ke klamání spot ebitele

tím, že údaj o identifikaci CK v propaga ních materiálech CA bu  chyb l, nebo byl tak

nevýrazný, že bylo snadné jej p ehlédnout.

          Novela dále reaguje na v praxi velmi rozší ený prodej zájezd  prost ednictvím

prost edk  komunikace na dálku (p edevším prost ednictvím internetu). CA je p i

použití prost edk  komunikace na dálku povinna v dostate ném p edstihu poskytnout

zákazníkovi informace uvedené v § 10 (tedy pravdiv , srozumiteln , úpln  a ádn

informovat o všech skute nostech, které jsou jí známy a mohou mít vliv na rozhodnutí

zájemce o koupi zájezdu).

    5) § 9 byl dopln n o vý et n kterých povinností CK. Oproti p vodnímu zn ní

zákona, nebude sm t nikdo jiný než CK používat ozna ení "cestovní kancelá " nebo

zkratku "CK". V praxi totiž asto docházelo ke klamání spot ebitele (§ 8 zákona .

634/1992 Sb., o ochran  spot ebitele), kdy n které CA zám rn  mátly spot ebitele tím,

že používaly zkratku CK nap íklad s od vodn ním, že se jedná cestovní klub a nikoliv o

ozna ení cestovní kancelá . (15)
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3. Analýza problému a sou asné situace

3.1.  Stav cestovního ruchu v R

    Cestovní ruch v eské Republice hraje d ležitou roli. eská Republika má výhodnou

geografickou polohu, leží ve st ední Evrop  a je bohatá nejen na historii, p írodu, ale i

kulturní zážitky. O hlavním m st  Praha se íká, že je srdcem Evropy .

    V eské Republice se navšt vuje p edevším Praha, velké láze ské m sta jako jsou

Karlovy Vary, Františkovy lázn  a  v tší m sta. V zim  jsou to také pro lyža e horská

st ediska.

      Na celém území státu jsou památky a muzea relativn  rozprost eny, ale z hlediska

jejich faktického využití existují mezi jednotlivými regiony pom rn  výrazné rozdíly,

nebo  jak už jsem se zmi ovala výše Praha p itahuje neúm rné množství turist  (asi

50% z celkového po tu oficiáln  uvád ných p íjezd  do R). Samoz ejm

pozitivním vývojovým trendem profilování dalších obcí a m st jako cíl  domácího i

zahrani ního turistického zájmu; zatím se jedná p edevším o n kolik lokalit, jež jsou

za azeny do seznamu sv tového kulturního d dictví UNESCO (p edevším eský

Krumlov, Tel , Kutná Hora). Nap íklad m sta, jenž tvo í sdružení „ eská inspirace“,

se pod heslem „Za kulturou nejen do Prahy“ v nují pé i o kulturní a urbanisticko-

historické d dictví (Tel , Jind ich v Hradec, Poli ka, Kutná Hora, Litomyšl, Hradec

Králové) a také snaze o rozvoj kulturní turistiky.

    Návšt vnost památkových objekt  v letech 2001 – 2003 jsou vid t v následující

tabulce:

Tab. .1: Nejnavšt vovan jší památkové objekty v letech 2001-2003

2001 2002 2003

1 Pražský hrad 1 033732 1 332507 1 433130

2 Starom stská radnice 317 440 254 435 322 103

3 rozhledna Pet ín, Praha 110 057 278 806 311 459

4 zámek eský Krumlov 303 572 235 434 292 666

5 zámek Lednice 199 126 277 516 274 187
Zdroj: KESNER,L.Marketing a management muzeí a památek. 1.vyd. Praha: Grada

Publishing,2006.304 s.ISBN 80-247-1104-4.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


                                                                                     28

    Z tabulky vyplývá již zmín ná skute nost, že nenavšt vovan jší objekty se

nacházejí p edevším v Praze, ale již mezi nimi figurují i památky z jiných region ,

jako je zámek Lednice, eský Krumlov, Hluboká nad Vltavou a Konopišt .(7)

     Práv  z d vodu opomíjení ostatních region  bych se ve své práci, cht la zam it na

nedostatky cestovního ruchu v menších m stech a regionech a provést návrhy, jak

zlepšit cestovní ruch v Ivan icích a p ilákat více turist  na lákadla, která tento region a

sto nabízí.

3.2. Sou asný stav cestovního ruchu ve m st  Ivan ice

     M sto Ivan ice má vzhledem ke své poloze v blízkosti eské metropole Brna

výborné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v mnohých strategických oblastech.

Nejen díky své poloze, historickým památkám, známým osobnostem,ale také hlavn

okolní krásnou p írodou. Tento region je v mnohém unikátní, v blízkosti m sta se

nachází mnoho zajímavých kulturních  i p írodních skvost .

Obrázek . 1: Mapa m sta Ivan ice

Zdroj: http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_mapa.php

Znak Ivan ic se skládá ze t í zlatých korbel  usazených do modrého štítu. Korbele

sm ují svými dny do st edu štítu a horními okraji do jeho roh . Na štítu se dále nachází

turnajová p ilbice s p ikrývadly zlaté barvy a modré, na niž vyr stá chochol o devíti

pérech se st íbrnou rybou. Znak se nachází na následující stránce.
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Obrázek . 2: Znak m sta Ivan ice

Zdroj: http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_znak.php

      Pro domácí i zahrani ní turisty je atraktivní zejména historické centrum m sta, kde

se nachází ada historických památek.

     Když se ekne m sto Ivan ice v tšin  lidí se vybaví populární herec Vladimír

Menšík, který své rodné m sto velice asto zmi oval ve svých historkách v televizi.

sto Ivan ice se nachází 30 km od Brna na soutoku t í ek: Jihlavy, Oslavy a Rokytné.

Ivan ice mají bohatou historii, kterou mohou návšt vníci m sta obdivovat. Ivan ice

jako m sto bylo založeno ve 13. století. Z historických artefakt , které se zde

z minulosti dochovaly, a které mohou návšt vníci Ivan ice obdivovat je mnoho.

    Zajímavou památkou je Morový sloup z r. 1726, který se nachází na nám.Palackého.

K v hlasu Ivan ic p isp lo také vynikající p stování speciální zeleniny ch estu.

Ivan ický ch est (špargl) byl pojmem i za hranicemi. P stování upadlo b hem první

tvrtiny 20. století, ale snaha o jeho oživení p etrvává dodnes. Lákadlem pro turisty je

chrám Nanebevzetí Panny Marie, kaple Sv. Jakuba, d m Pán  z Lipé apod. Domácí i

zahrani ní návšt vníky mohou obdivovat historii ivan ických žid  a poz statky

židovského h bitova a synagogy. V blízkém okolí je mnoho památek a p írodních

skvost , které nabízejí zážitky, na které lov k jen tak nezapomene. Za zmínku stojí

nap .: z ícenina hradu Templštýn, renesan ní kostel sv. Petra a Pavla v eznovicích,
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rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlín , Slovanská epopej na zámku v Moravském

Krumlov  a další jiné. (14)

    O návšt vnosti Ivan ic bohužel žádné bližší statistiky cestovního ruchu neexistují.

Proto se pokusím cestovní ruch v Ivan icích p iblížit svými slovy.

Z dostupný informací, které mi poskytlo Kulturní informa ní centrum nejvíce turist  do

Ivan ic p ijíždí  v letních m sících a také v období konání se r zných kulturních akcií.

tšina turist  p ijíždí na kratší dobu, spíše jeden den nebo Ivan icemi jen projížd jí.

V Ivan icích se nachází Hotel Besední d m, kde s kapacitou 50 l žek se mohou

návšt vníci ubytovat, dalším ubytovacím za ízením je penzion Princ. Tyto dv  za ízení

jsou hlavní možností v Ivan icích, kde je možno se ubytovat.. V dob  konání  Velké

ceny na brn nském okruhu do m sta p ijíždí asi nejv tší množství turist , kte í se cht jí

edevším ubytovat, ale také zhlédnou n které krásy m sta.

    M sto Ivan ice nevytvá í žádný konkrétní produkt s ur itou tématikou, která by

zaujala domácí i zahrani ní návšt vníky. V tšina produkt , které nabízí m sto ve

spolupráci s KIC jsou drobné produkty, v tšinou k dispozici pro domácí obyvatele

(r zná divadelní p edstavení, zájezdy do blízkého i vzdáleného okolí). Pro návšt vníky

jsou p ipraveny výstavy, stálá expozice Vladimíra Menšíka a r zné kulturní akce.

     K p ednostem m sta také pat í kvalitní p írodní prost edí m sta i jeho

bezprost edního okolí. I p es krásnou p írodu v okolí, lesy a p írodní rezervace m sto

nenabízí základní infrastrukturu pro relaxaci a odpo inek.

V Ivan icích probíhá ada významných akcí v oblasti sportu. M sto reprezentují kluby

FC Ivan ice, DFC Ivan ice, házenká ský klub, volejbalové mužstvo žen i muž ,

tenisový klub, badminton, klub eských turist  apod. Mimo tyto kluby najdete

v Ivan icích posilovnu, aerobic, spinning.

     V Ivan icích se nachází rozsáhlá restaura ní sí , která poskytuje kvalitní výb r.
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    M sto také sehrává d ležitou polohu jako vstup do turisticky významných oblastí

v jeho zázemí (Moravský kras, Slavkovské bojišt , Podyjí, Pálava, Lednicko-valtický

areál). Blízké Brno je  d ležitým silni ním a železni ním uzlem, má k dispozici

mezinárodní letišt , což je z hlediska cestovního ruchu velice d ležité.

Ve celém mikroregionu je rozpracován projekt cyklistických stezek a podrobn jší

zna ení turistických tras.

   Byly získány finance na ozna ení lenských obcí mikroregionu (informa ní cedule) a

zna ení cyklotrasy „Templá ská“, procházející mikroregionem. Slavnostní otev ení

cyklotrasy se uskute nilo 28.9.2005. Co se týká ozna ení informa ními cedulemi,

projekt je rozpracován a v nejbližší dob  bude realizováno umíst ní t chto zna ek na

íjezdových trasách ve všech 11 lenských obcích. Další cyklotrasy v mikroregionu se

nazývají „Hornická“,“Energetická“ a „Pivovarská“. V tomto roce se p ipravuje otev ení

cyklostezky Ivan ice-Oslavany, která bude sou asn  brusla skou stezkou.

        Ivan ice kladou d raz na rozvíjení mezinárodních a partnerských vztah  mezi

obcemi a zahrani ními mikroregiony. Tato spolupráce má význam p edevším v oblasti

kulturn -spole enské, ale i na poli vým ny širokého spektra cenných zkušeností,

znalostí a lidského potenciálu. Spolupracuje s r znými zahrani ními mikroregiony

nap .: Azay le Brule ve Francii, za jejichž p isp ní se konají r zné vým nné pobyty.

    Veškerý cestovní ruch a akce zajiš uje KIC, m sto nemá žádné odd lení cestovního

ruchu ve spolupráci s M stským ú adem odd lení místního rozvoje.

3.3. Marketingový mix

a) Produkt

     Jak už jsem se zmínila v p edchozí ásti, m sto Ivan ice žádný rozsáhlejší produkt

pro návšt vníky nevytvá í. Drobné produkty, které mají ve svém programu jsou:
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      Stálá expozice Vl.Menšíka

Expozice Vladimíra Menšíka v Ivan icích byla otev ena 9. íjna 1999 k nedožitým

70. narozeninám významného ivan ického rodáka. Nyní je p emíst na do nových

prostor historické budovy Staré radnice.  Je sestavena z osobních v cí, rodinných

fotografií, dokument , fotografií z mnoha film , ve kterých známý herec ú inkoval.

Po celou dobu prohlídky nás provází hlas tohoto nezapomenutelného komika, bavi e

a p edevším skv lého herce.

Expozice Alfonse Muchy

      Expozice Alfonse Muchy v Ivan icích byla slavnostn  otev ena 24. ervence 2003 –

v den 143. výro í um lcova narození. Nachází se v nov  zrekonstruované renesan ní

budov  Staré radnice, v jejímž zadním traktu se Mucha 24. ervence 1860 narodil.

     Alfons Mucha byl jednou z nejpozoruhodn jších postav eského a sv tového um ní

konce 19. a první poloviny 20. století. Svým všestranným nadáním zasáhl do celé ady

um leckých obor  - do malí ství, socha ství, divadla. Celý sv t jej však bude navždy

spojovat s jeho úžasnými grafikami, plakáty, dekorativními i symbolickými obrazy a

freskami. Do d jin našich zemí se vedle toho nesmazateln  zapsal úchvatnou kolekcí

monumentálních pláten cyklu „Slovanská epopej“, kterou je v sou asné dob  možné

zhlédnout na zámku v Moravském Krumlov . (15)

    Další produkty nabízené m stem jsou Svatováclavské trhy, Ch estové trhy apod.

b) Distribuce

     Distribuce je p edstavována p edevším rezervací a prodejem výlet , koncert  a

návšt v divadel. Tyto innosti jsou provád ny školenými pracovníky v sídle Kulturního

informa ního centra a prost ednictvím prost edník  zajiš ující tento prodej.

     Pokud zákazníka zaujme nabídka KIC, osobn  nebo telefonicky si rezervuje

požadovanou službu. U krátkodobých zájezd  se žádné smlouvy nesepisují, p i delším
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pobytu spolu sepíšou smlouvu a dostanou pokyny pro další postup ohledn  daného

zájezdu. Tímto myslím nap . rekondi ní letní zájezdy, které KIC každoro  po ádá.

c)  Cena

     Cena je velice pružná a závislá na mnoha aspektech, nap .: náklady na dopravu,

ubytování, stravování, pojišt ní atd.

     Cena u výlet  zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, služby delegáta,

pop ípad  vstup do muzeí a památek, základní pojišt ní.Ceník najdete v aktuálních

letácích ve všech ve ejných  a samoz ejm  také na www stránkách.

     Já osobn  si myslím, že cena by nem la být ani p íliš vysoká, ani p íliš nízká.

V obou p ípadech by mohla zákazníka odradit. V p ípad  vysoké ceny si ne všichni

zákazníci mohou výlet dovolit a v opa ném p ípad  m že cena vyvolat dojem

nekvalitních  a špatných služeb. Je také d ležité zam it se na r zné slevy, které

uživatele více motivují nap .: slevy pro d ti, d chodce i studenty nebo držitele pr kazu

ZTP, také pro ast jší uživatele t chto služeb

Cena expozice Vladimíra Menšíka – základní cena 20 K , snížená 10 K

Cena expozice Alfonse Muchy – základní cena 40 K , snížená 20 K

d) Propagace

     Výrobky p ed jejich zakoupením m žeme r zn  posuzovat. Služby však nem žeme

testovat ani hodnotit, pon vadž jsou nehmotného charakteru. Proto se zam stnanci

firmy snaží, aby klienti p i návšt  cestovní kancelá e CK Cílka byli pln  uspokojeni.

Reprezentují firmu nejen p íjemným vystupováním a upraveností, ale také zákazníky

pln  informují o produktech. K dispozici jsou veškeré informace,ceníky i fotografie.

Smyslové vjemy p i návšt  cestovní kancelá e hrají d ležitou roli. Zákazníci se také

hodn  zajímají o vlastní zkušenosti  a doporu ení.

      M sto nemá ur en rozpo et výdaj  na propagaci. Mezi významné zp soby

propagace z hlediska cestovního ruchu pat í reklama, podpora prodeje, vztahy

s ve ejností. Pokud by cht la m sto prost ednictvím propagace zvýšit prodej svých

produkt , musela by zajistit zlepšení úrovn  poskytovaných služeb p ípadn  p ijmout
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více zam stnanc , které by tyto služby zajiš ovaly. M ly by vytvo it specifický

produkt, kterým by p itáhly více turist  do m sta.

Reklama

    I p esto, že prost ednictvím hromadných sd lovacích prost edk  dokáže reklama

oslovit široký okruh ve ejnosti, není oblast reklamy hlavní inností, do které m sto

Ivan ice investuje ur itou ást finan ních prost edk , avšak ne vždy opravdu cílenou a

efektivní. Reklama m sta Ivan ice a jeho turistického produktu by m la být provád na

cílen , plánovan  a systematicky.

Produkty m sta:

Vlastní tišt né brožury, katalogy a letáky

Ivan ický zpravodaj, noviny (m sto nepoužívá placenou inzerci, pouze

výjime  jako nap . upozorn ní na r zné akce)

Televizní reklama (regionální kabelová televize)

Internet – vlastní internetové stránky, které informují o d ní ve m st , o

ípadných zm nách a chystaných akcí – www.ivancice.cz

Public relations

    Public relations neboli vztahy s ve ejností jsou na rozdíl od placené reklamy

budovány s mnohem menšími finan ními náklady, avšak v tšinou mají lepší výsledky.

Každý rok se m sto v rámci propagace zú ast uje r zných akcí.  Celkovým cílem je

vybudovat a v dlouhodob jším horizontu si vytvo it a udržet p íznivý image m sta,

prezentovat souhrnnou identitu.

Nástroje public relations:

Spolupráce s okolními m sty v rámci mikroregionu Ivan icko (organizace

pracovních setkání ke konkrétním projekt m)

Slavnostní a spole enské akce

Spolupráce na úrovni krajské
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   Dynamicky se rozvíjející zp sob spolupráce Ivan ice s jinými m sty (mikroregionu

Ivan icko), znamená to p edevším spole né propojení a provázání zájm  a zám  akcí

a aktivit venkovských obcí v územn  uceleném venkovském zájmovém prostoru s cílem

dosažení žádoucích zm n ve všech obcích takto vymezeného prostoru.

     P ímé i nep ímé p sobení na potencionální zákazníky  s cílem p ipomenou existenci

sta a nabízených produkt . Ve ejnost si m že vytvo it vlastní názor  na aktivity

sta, na úrove  apod. Mezi hlavní prost edky pat í organizace r zných akcí pro

ve ejnost nap .sponzorství, charitativní akce, dárky do tomboly. Spokojený ú astník

zájezdu kladn  hodnotí zkušenosti ze zájezdu nebo n jaké akce, a tím motivuje své

íbuzné a své známé.

 Podpora prodeje

      Podpora prodeje je organizována r znými formami (slevy, p ísp vky, apod.), které

zvyšují objem návšt vnosti nejenom m sta jako celku, ale i objem návšt vnosti r zných

kulturních a sportovních událostí. Dobré výsledky, které jsou p i t chto akcích

dosahovány, mnohdy ovlivní ostatní domácí i zahrani ní turisty k návšt  m sta.

Nástroje podpory prodeje:

Výstavy

Zisková podpora – forma placené inzerce

Propagace p es poradenské firmy se znalostí oboru

ísp vky na r zné turisticky atraktivní akce (rozhledna Vladimíra Menšíka

atd.)

Studentské a seniorské slevy (sportovní za ízení, kino, kulturní akce)

Osobní prodej

     Osobní prodej se realizuje ve vztahu k nejvýznamn jším partner m

(zprost edkovatel m služeb), se kterými je zajisté vhodné vždy jednat osobn . Dále se
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osobní prodej týká p edevším KIC m sta Brna, které prodává turistický produkt

kone ným spot ebitel m. Na  druhé stran  však také osobní prodej umož uje získat

kvalitní informace o konkuren ním prost ední a o pot ebách kone ných zákazník

e) Packaging – tvorba balíku služeb

     M sto Ivan ice žádný konkrétní produkt, kdy návšt vník m že navštívit m sto, má

zajišt nou dopravu, stravování, ubytování atd. neposkytuje. N které programy v jiných

stech, které umož ují návšt vu m sta, jenž zahrnuje zajišt ní dopravy, ubytování,

stravování, p ípadn  nákup dalších služeb. Host si m že zakoupit pobyt ve m st  a jeho

okolí v cestovní kancelá i, nakoupit jednotlivé ásti celkového produktu p ímo u

provozovatel  jednotlivých za ízení, uskute nit nákup prost ednictvím internetu, i

mnoha jinými zp soby. I když m sto spolupracuje na regionální úrovni, chybí tady

konkrétní orientace na turisty a cestovní kancelá e, které by tyto pobyty pomáhaly

zajiš ovat. Na tvorb  balíku služeb spolupracuje mnoho r zných podnik  a organizací,

a také sám návšt vník. P i tvorb  spole ných balík  služeb je výhodou to, že je možnost

zvyšování poptávku mimo sezónu, možnost využívat jiných forem cestovního ruchu,

prodloužit délku pobytu – což by m lo být hlavním cílem m sta a také zejména tvorba

ur itých tématických zájezd  apod.

            Tyto balíky by m ly být sestavovány a koordinovány odborníky ve spolupráci

s cestovními kancelá emi a p edstaviteli m sta p ip. s organizací místního Kulturního

informa ního centra.

     Tvorba balík  služeb p edstavuje pro návšt vníky v tší pohodlí, bezstarostnou

dovolenou s možností poznat nové zajímavosti a možnosti.

f) Lidé

     Oblast lidé zahrnuje nejen zam stnance restaurací, ubytování, ale také samotné

hosty. Do tohoto seznamu se adí také obyvatelé m sta. M sto Ivan ice se snaží

zam stnávat zodpov dné a šikovné pracovníky, zajiš uje pro n  r zná školení a

kvalifikaci, protože ví, že jsou sou ástí reklamy m sta. Samotní zam stnanci KIC i

stského ú adu se snaží o rozvoj, udržování místního koloritu m sta.
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g) Spolupráce

     V  dnešní dob  na trhu služeb dochází k neustálým zm nám, zm ny trend , odlišné

kultury, proto je nutností profesionalita a individuální p ístup k host m a návšt vník m.

Neustálá konkurence nutí jít s dobou a p icházet se stále novými produkty, službami. Je

tém  nutností klást na spolupráci regionu jako celku, ale i r zných organizací v okolí a

edevším všech za ízení podílejících se na poskytování služeb klient m (restaurace,

hotely, podniky, kulturní za ízení atd.) V opa ném p ípad  je existence v tšiny

poskytovatel  služeb ohrožena. Jako celku, který bude navzájem spolupracovat jim

že p ipravit lepší podmínky v boji s konkurencí, zam it se na spole ný cíl.

V rámci spolupráce m sta Ivan ice s okolními m sty vznikl tzv. mikroregion

Ivan icko. Jeho vznik se datuje do roku 2003 a tvo í jej m sta Ivan ice, Oslavany,

Dolní Kounice a osm venkovských obcí: ice, Hlína, Ketkovice, M any, Moravské

Bránice, Neslovice, Nová Ves a Nové Bránice. Prost ednictvím regionu pak snáze

získávají tyto m sta dotace z EU, jako celek mají v tší možnost na úsp ch. Otev ela se

šance erpání finan ní pomoci ze strukturálních fond  EU jako prost edku

pomáhajícího snižovat ekonomickou a sociální nerovnováhu v porovnání s jinými

oblastmi. Z národních fond  hraje stále st žejní roli program podpory obnovy venkova,

který je ur en práv  pro obce za ú elem realizace jejich projekt  a výše dotací m že

init až 70% celkových uznatelných náklad . Krom  uvedených dotací lze využít i adu

dalších podporných program , které zajistí rozvoj mikroregionu.

h) Koordinace

          Koordinace cestovního ruchu ve m st  má na starosti odbor Místního rozvoje ve

spolupráci s KIC.
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3.4. SWOT analýza

       Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních

stránek fungování firmy (pop . problém , ešení, projekt  atd.) a její sou asné pozice.

Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnit ních i vn jších initel .

Hlavní lánek této metody spo ívá v klasifikaci  a vyhodnocení jednotlivých faktor ,

které jsou roz len ny do 4 základních skupin -  faktory vyjad ující SILNÉ nebo SLABÉ

vnit ní stránky organizace a faktory vyjad ující P ÍLEŽITOSTI a NEBEZPE Í

jako vlastnosti vn jšího prost edí.

Vymezení vzájemného p sobení  jednotlivých faktor  silných a slabých stránek na

jedné stran  proti p íležitostem a nebezpe ím na stran  druhé m žeme získat nové

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úrove  jejich vzájemného st etu.

SWOT je zkratkou slov z angli tiny: Strengths (p ednosti = silné stránky), Weaknesses

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (p íležitosti), Threats (hrozby). SWOT

analýza tedy p edstavuje kombinaci dvou analýz, S - W a O – T (9)

Silné stránky:

Kulturn -historických a architektonických reaktivit ve m st  a jeho blízkém

okolí

Ráz m sta a krásná okolní p íroda s adou p írodních atraktivit

Významné historické osobnosti (zejména Vladimír Menšík a Alfons Mucha)

Výhodná geografická poloha v blízkosti Brna

Image m sta a jeho okolí (zachovalá a nepoškozená p íroda, zdravý vzduch atd.)

ijatelné ceny nejen pro zahrani ní, ale i pro tuzemské turisty

Slabé stránky:

Chybí produkt, který by zajistil delší pobyt návšt vník

evážn  krátkodobé pobyty návšt vník

Nedostate né ubytovací kapacity v období velkých akcí

Nedostatek informací o m st

Nedostate né využití potenciálu m sta a okolí
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Nedostate ná marketingová orientace a propagace m sta a jeho okolí

Neexistence jednotky, která by se p ímo zam ovala na cestovní ruch m sta

Nedostatek turistických tras, zna ení, cyklistických a brusla ských stezek

Chyb jící zázemí (turistická infrastruktura) na turistických trasách (ob erstvení,

sociální za ízení, mobiliá  apod.)

Špatný stav odpo inkových zón (parky a ve ejná prostranství)

Nedostatek program  (atrakcí) pro návšt vníky m sta a regionu

Nedostatek místních tradi ních kvalitních suvenýr  a charakteristických

regionálních produkt

Informa ní zajišt ní návšt vník  ( mimo KIC) neexistuje žádná informovanost

návšt vník  nap . ze strany ubytovatele, stravovatele a dopravce

Chyb jící marketingový slogan pro m sto ( z pohledu marketingu), který by

oslovil více návšt vník

íležitosti:

Pé í o historické objekty zlepšit p itažlivost m sta

Vytvo ení systému kontinuální zp tné vazby od návšt vník  m sta

(prost ednictvím dotazník /anket zjiš ovat spokojenost návšt vník  m sta,

jejich výhrady, odkud p ijížd jí atd.)

Motivace místních subjekt  pro

Zlepšení stavu komunikací, nové turistické, cyklistické a brusla ské trasy

edpoklad pro tvorbu specifických produkt  (Ivan ické osobnosti)

Více kultury a kulturních akcí do m sta

Zajišt ní a zlepšení stavu odpo inkových a volných prostranství

Vytvo it odpovídající organiza ní zázemí pro koordinaci a ízení cestovního

ruchu ve m st

Možnost využití národních a mezinárodních rozvojových program  (programy

podpory rozvoje venkova, strukturální fondy EU)

Hrozby:

Rozší ení cestovního ruchu m že zp sobit zne išt ní m sta
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Nedostate né zdroje financování

Špatný stav n kterých historických památek

Rostoucí konkurence v oblasti cestovního ruchu ze strany jiných region , ale i

jiných m st v regionu jednorázové využití grant  a dotací (okamžitá spot eba)

bez zajišt ní jejich dlouhodobé p ínosnosti

Nedostate ná podpora regionu ze strany státní a krajské administrativy

     Z následujících poznatk  vyplývá, že m sto Ivan ice má jak silné stránky, tak i

slabé stránky. Slabé stránky p evažují nad silnými, a proto je stále co zlepšovat.

Konkurence v oblasti m že být významnou hrozbou, která by mohla znamenat výrazný

odliv návšt vník  a tím také pozastavení rozvoje cestovního ruchu. Samotné nádherné

írodní podmínky nemusí v budoucnosti sta it – je zapot ebí neustále zlepšovat úrove

poskytovaných služeb. Proto by m sto m lo vyvinout nové úsilí pro získání nových

íležitostí v této oblasti, p itáhnout nové návšt vníky a snažit se uspokojit jejich

pot eby.

3.5. Kulturní informa ní centrum m sta Ivan ice (KIC)

     Historie KIC Ivan ice se odvíjí od íjna roku 1977, kdy byla založena Osv tová

beseda Ivan ice jako pobo ka Okresního kulturního st ediska Brno-venkov.

        K právnímu odlou ení KIC od m stského ú adu došlo 1. ledna 1998, kdy tato

stská instituce získala svou právní subjektivitu a status p ísp vkové organizace. Další

rok bylo jejím významným po inem vytvo ení Stálé expozice Vladimíra Menšíka

otev ené v íjnu 1999. Zájem o oblíbeného herce, rodáka z Ivan ic, neupadá a na

výstavu rok co rok p ijde p es 5000 návšt vník .

Na sklonku roku 2002 KIC dostalo za úkol uvést do provozu nov  zrekonstruovanou

budovu staré radnice – Památník Alfonse Muchy. Na ja e 2003 byla ve vestibulu

budovy vybudována kancelá  KIC s turistickým informa ním pultem. Z ní se vchází do

dvou krásných reprezenta ních místností s nov  umíst nou Expozicí Vl. Menšíka. Celé

horní patro renesan ní budovy pat í díl m Alfonse Muchy a dokument m týkajících se

vztahu um lce k rodným Ivan icím.
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Sál v p ízemí, n kdy i  prostory v slepení budovy, využívá k výstavám Muzeum

Brn nska, KIC nebo Základní um lecké školy.

     V polovin  roku 2004 p ebralo KIC i provoz kina. I když v dnešní dob  není toto

kino již tolik navšt vováno, hraje d ležitou roli v kulturním obraze m sta. Je to hlavn

z d vodu existence velkých multiplex , kde se promítají premiéry sv tových film ,

které do menších kin docházejí až pozd ji. D ležitá je i propagace, kterou KIC

nepodce uje a výborn  provedené plakáty a tisky upozor ují na po ádané akce.(15)

     Jak už jsem v p edchozích kapitolách upozornila,významnými aktivitami, které mají

dlouholetou tradici  jsou akce s kulturním programem na nám stí, kterými jsou

Slavnosti ch estu, Ivan ická pou  a Svatováclavské trhy. Nedílnou sou ástí jsou také

Váno ní trhy na Zlatou ned li, které však ješt  obsahují velké nedostatky.

Další služby KIC Ivan ice:

Organizace Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moravia

Zájezdy do divadel a poznávací zájezdy

Vydává m sí ník Ivan ický zpravodaj

Zajiš uje vydávání pr vodc  po okolí

Pohlednice a turistické materiály

3.6. Dotazníkový pr zkum úrovn  cestovního ruchu m sta Ivan ice

Ve svém výzkumu jsem se zam ila na 3 subjekty:

Kulturní informa ní centrum (KIC)

Obyvatelé Ivan ic

Návšt vníci Ivan ic (turisté)

     V Kulturním informa ním centru jsem se dotazovala ústní formou na p edem

ipravené otázky, které se týkají propagace, návšt vník , personálu apod.
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    V p ípad  obyvatel Ivan ic jsem vypracovala dotazník, kterým jsem cht la zjistit

ve ejné mín ní místních obyvatel – jak se jim líbí m sto, jak jsou spokojeni se

službami, s restauracemi, se službami KIC apod.

    T etím subjektem, na který jsem se zam ila byli návšt vníci, jenž navštívili m sto.

Mým zám rem bylo zjistit, jak se jim v Ivan icích líbilo a co by se eventueln  mohlo

zm nit. Dotazníky jsou k dispozici v p íloze .  1. a 2.

3.7. Zjiš ování preferencí Kulturního informa ního centra

1. Odkud nejvíce p ijížd jí návšt vníci do Ivan ic?

Návšt vníci nejvíce p ijížd jí z blízkého okolí a p ilehlých region . Jinak do

Ivan ic p ijížd jí i turisté z celé republiky.

2. Kolik jich za rok asi p ijede?

Konkrétní statistiky neexistují, KIC sleduje pouze návšt vníky Expozice

Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy a to je zhruba 40 000 za rok.

3. Ve kterém období p ijíždí nejvíce návšt vník  do m sta?

Od dubna do íjna, takže v hlavní sezón .V zimních m sících je návšt vnost

slabší.

4. O co se nejvíce návšt vníci zajímají a na co se nejvíce ptají?

Nejvíce se zajímají o Expozice Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy. Mají také

zájem o informace, které se týkají ubytování, stravování, kultury ve m st  a

zajímavostí v blízkém okolí.

5. Kolik investujete ro  do propagace?

Pr rn  40 000 K
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6. Poskytujete svým zam stnanc m možnost dalšího r stu v podob  r zných

školení?

Ne, žádné školení zam stnanc m neposkytujeme.

7. Co plánujete do blízké budoucnosti?

V blízké budoucnosti plánujeme r zné zájezdy a p edstavení, kulturní akce a

také by jsme cht li rozší it n které své služby. Spolupracujeme s M stským

adem na budování cyklistických stezek a vydávání propaga ních materiálu

k tomuto ú elu.

3.8. Vyhodnocení dotazníkového pr zkumu ur eného pro obyvatele m sta

    Dotazník obsahuje 17 otázek a  je rozd len do t í ástí:

Obecná ást

Propagace a reklama m sta

Práce KIC

     Oslovila jsem 50 respondent , z nichž n kte í byli známí, a také mi vyhov li

zam stnanci m stského ú adu a p edkládali obyvatel m dotazníky k vypln ní.

k dotazovaných

Graf .1: V ková hranice ú astník  výzkumu (obyvatel m sta)
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 Zdroj: vlastní zpracování
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k dotazovaných ú astník  se nejvíce pohyboval v rozmezí 18 až 30 let bylo to kolem

40%. Druhou nejvíce zú astn nou stranou byla v ková hranice od 30 do 50, zhruba asi

24 %. Mén  respondent  bylo v letech do 18 let a nad 50 let.

Pohlaví

tšina respondent , které jsem ve svém výzkumu oslovila byly ženy, tém  64 % a

zbylou ást tvo ili muži, bylo to asi 36 %.

Graf . 2: Pohlaví respondent  (obyvatel m sta)
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Zdroj: vlastní zpracování

1) Líbí se Vám m sto, ve kterém žijete?

     U této otázky všichni respondenti ozna ili odpov , jejíž výsledkem je

 „ ano, líbí se mi“. P itom také konstatují, že je to hodn  z d vodu, že Ivan ice je jejich

rodné m sto. Jinak z pohledu turisty má hodn  obyvatel názor, že m sto Ivan ice není

moc p kné.

2) Co se Vám ve m st  líbí a co Vám tady naopak chybí?

     Ve v tšin  p ípad  se odpov di opakují, každý uvedl n kolik p íklad , co se

jim líbí i co jim zde chybí. Nej etn jší odpov di byly následující:

Expozice Vl.Menšíka

Expozice Alfonse Muchy

Krásná p íroda a okolí

Nám stí m sta
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Park s rozhlednou na Rén

Nej etn jší odpov di na nedostatky m sta:

Chybí zde koupališt  p ípadn  bazén (tato odpov  byla velice etná)

Nedostatek d tských h iš  otev ených v dob  od 8 do 14 hodin

Nedostatek park  a odpo inkových zón

Nedostatek atrakcí pro trávení volného asu pro v kovou kategorii 18 až 30 let

3) Jaké t i objekty považujete za nejzajímav jší?

Každý z respondent  m l ozna it t i objekty, které mu p ipadají nezajímav jší.

V tomto souboji zvít zily tyto t i objekty Kostel Nanebevzetí pany Marie,

Románský kostel v eznovicích a Expozice Alfonse Muchy.

         Graf.  3: T i nejzajímav jší objekty m sta Ivan ice.
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4) Jak byste ohodnotil(a) následující, stupnice 1 až 5  (1 nejlepší, 5 nejhorší)

a) Služby poskytované m stem Ivan ice

            Velká ást respondent  považuje služby, jenž poskytuje m sto za dobré 40%,

32% za pr rné a také se objevily odpov di
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Graf .4 : Služby poskytované m stem Ivan ice
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b) istota m sta

      Na otázku ohledn istoty m sta používali respondenti t i škály ohodnocení.

istota m sta v Ivan icích je dobrá, pr rná a n kte í m li také názor, že je

špatná. Odlišnost v názorech bude asi tím, že více se dbá na istotu nám stí a

samotného centra m sta, ostatní ásti m sta již tak perfektn  uklizeny nejsou.

Výsledky vyplývají z následujícího grafu:

             Graf . 5 : istota m sta Ivan ice
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c) Parkování ve m st

Graf .6 : Parkování ve m st
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Zdroj: vlastní zpracování

     U otázky ohledn  parkování se v tšina respondent  shodlo, že parkování ve

st  je pr rné až špatné. P i v tších akcích jsou parkovací plochy

nedostate né a  špatné ízení ruchu na silnicích vytvá í chaos a p epln né

sto.

d) Dopravní komunikace

     Dopravní komunikace jsou spíše špatné až velmi špatné. Sice se v poslední

dob  jejich kvalita výrazn  zlepšila, jsou však stále nedostate né.Tém  23

dotazovaných shledává dopravní komunikace za velmi špatné, 15 špatné a 12

lidí za pr rné.

 Graf . 7 : Dopravní komunikace
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 Zdroj: vlastní zpracování
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e) Kvalita restaurací

      Hodnocení restaurací u obyvatel dopadlo velice dob e, kvalita je podle

nich velmi dobrá až pr rná. V Ivan icích je dostatek restaurací, z jejíž

pestré nabídky si mohou vybrat nejen návšt vníci, ale i obyvatelé Ivan ic.

Výsledky vyplývají za následujícího grafu:

Graf .8: Kvalita restaurací
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 Zdroj: vlastní zpracování

f) Sportovní vyžití v Ivan icích

Sportovní vyžití v Ivan icích se podle respondent  pohybuje na úrovni

dobré, pr rné, ale podle n kterých špatné. Je to asi z d vodu, že zde

existují sportovní kluby, které mají své leny. Dalších sportovních aktivit je

nedostatek. 3 dotazování považují sportovní vyžití ve m st  za velmi dobré,

15 za dobré, 12 za pr rné a 15 za špatné. Dokonce n kte í  tuto otázku

ohodnotily p tkou, tudíž si myslí, že sportovní vyžití ve m st  je velmi

špatné.
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Graf .9: Sportovní vyžití v Ivan icích
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Zdroj: vlastní zpracování

g) Zdravotnictví ve m st

    Graf . 10: Zdravotnictví v Ivan icích
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Zdroj: vlastní zpracování

Zdravotnictví v Ivan icích je na velmi dobré úrovni, vyplývá to

z následujícího grafu. Tém  10 respondent  je považuje za velmi dobré, 33

za dobré a 7 za pr rn .

h) Kultura ve m st

     Odpov di spojené s kulturou jsou zna  vyrovnané. Myslím si, že je to

z hlediska v kové hranice. Ve m st  je hodn  aktivit pro d ti a také pro starší

generaci respektive generaci st edního v ku. Mladí lidé ve v ku od 18  do 30

let zde moc p íležitostí pro kulturní vyžití nemají.
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Graf .11 : Kultura ve m st
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Zdroj: vlastní zpracování

i) Odpo inkové plochy (parky) m sta

                   Graf .12 : Odpo inkové plochy (parky) m sta Ivan ice
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j) Obchody ve m st
Obchody v Ivan icích jsou dle dotazovaných pr rné, myslí si to 38

respondent  a zbylých 21 je toho názoru, že obchody jsou dobré. Je to asi

z d vodu velkého výskytu asijských obchodník  s textilem.

                   Graf .13: Obchody ve m st
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Zdroj: vlastní zpracování

5) Je ve m st  dostatek za ízení pro trávení volného asu?

Tato otázka souvisí trochu s kulturním d ním ve m st , chybí zde nap .

bowling, squash a jiné atrakce nejen pro obyvatele m sta Ivan ice.

             Graf .14: Výskyt za ízení pro volný as ve m st .
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Zdroj: vlastní zpracování
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6) Pokud byste m l(a) návšt vníkovi Ivan ic n co doporu it, co by to bylo?

     Dotazované osoby v tšinou zmi ovaly historické památky jako je Kostel

Nanebevzetí pany Marie, Románský kostel sv.Petra a Pavla v eznovicích a

také Expozice Vl.Menšíka a Alfonse Muchy. Vyskytovala se také odpov

nedaleká z ícenin hradu Templštýn. Doporu ovaly také r zné akce: Slavnosti

ch estu, pou  nebo festival Concentus Moravius.

7) Jste spokojen(a) s prací p edstavitel  m sta a tím, co pro m sto d lají?

 V tomto p ípad  byla vy erpána v tšina odpov dí, n kte í lidé jsou

spokojení, jiní nikoliv. Spokojeno je tém  30% respondent , 40 % spíše

spokojeno, 16% nespokojeno a 14% spíše nespokojeno.

           Graf .15 : Spokojenost s prací p edstavitel  m sta
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               Zdroj: vlastní zpracování

8) Jste p esv eni, že propagace m sta na internetu je dostate  atraktivní,

aby m la šanci na úsp ch?

Asi 30% si myslí, že ano, 26% spíše ano, 16% ne a 28% spíše ne. Odpov di jsou

hodn  vyrovnané. Je to z toho d vodu, že n kte í lidé se o www stránky

podrobn ji nezajímaly. N které odpov di byly dopln ny tímto: vid l(a) jsem

www stránky m sta, ale po ádn  ani neznám jejich obsah.
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Graf .16: Propagace m sta na internetu
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        Zdroj: vlastní zpracování

9) Líbí se Vám www stránky m sta?

I když hodn  lidí nezná podrobn jší obsahov , internetové stránky se jim líbí.

 34 % se stránky líbí, 38% ur it  ano a nelíbí se zanedbatelným 4%.

           Graf .17: www  stránky m sta
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Zdroj: vlastní zpracování

10) Co Vám na www stránkách chybí?

Tato otázka m la formu, kde respondenti museli napsat svou odpov . asté reakce

dotazovaných byli, že nikdy podrobn ji www stránky Ivan ic nezkoumali a tudíž

nem žou konstatovat, co jim na stránkách chybí. Polovina dotazovaných

odpov la, že jim na www stránkách nic konkrétního nechybí.
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V rámci této otázky byly debaty o tom, že stránky jsou nep ehledné a neobsahují

informace o výhledové budoucnosti Ivan ic ( chystané projekty m sta, KIC apod.).

Propagace a reklama na internetových stránkách není dostate  graficky pestrá a

byl vysloven názor, že by nebyla špatná virtuální prohlídka m sta i Kulturního

informa ního centra na internetu.

11) Je propagace m sta v tišt ných materiálech (letáky, noviny, asopisy,

katalogy atd.) a v médiích dostate ná?

      V tomto p ípad  si hodn  lidí myslí, že propagace spíše není dostate ná, a to

tém  34% dotazovaných ob an , 30% si myslí, že ano,12% ne a 4% ur it  ne.

Graf .18: Propagace m sta v tišt ných materiálech a médiích
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                 Zdroj: vlastní zpracování

12) Myslíte si, že propagace v rámci kraje je dostate  atraktivní, aby p itáhla

více návšt vník  do m sta?

Tady se opakuje stejná situace jako v p edchozí otázce. 36% respondent  se

domnívá, že propagace v rámci kraje je spíše nedostate ná, 32% míní, že je spíše

dostate ná, 18% zatrhlo odpov  ano, 10% ne a 4% ur it  ne.
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Záleží hodn  na tom, jak se kdo orientuje v této problematice  a jak p ichází

s touto propagací do styku.

 Graf .19: Propagace m sta v rámci kraje
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                  Zdroj: vlastní zpracování

13) Jak byste ohodnotili služby, které poskytuje KIC?

Obyvatelé Ivan ic jsou se službami v 27 p ípadech spíše spokojeni a ve 23

ípadech spokojeni. KIC poskytuje rozsáhlou škálu služeb, která je pro n které

obyvatele atraktivní.

 Graf .20: Spokojenost obyvatel se službami KIC
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14) Myslíte si, že pracovníci KIC mají dostate né informace o m st ?

Dostate né informace, dle názoru 46% oslovených spíše mají, 24% ano, 22%

respondent  má názor, že spíše ne a 8%, že ne. Výsledky t chto odpov dí

vyplývají z toho, že n kte í lidé p icházejí do styku s KIC ast ji, jiní naopak

mén .

Graf .21 : Informovanost pracovník  KIC
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                 Zdroj: vlastní zpracování

15) Jsou dle Vašeho názoru pracovníci KIC vybaveni odbornými znalostmi?
32% dotazovaných odpov lo spíše ano, 24% ano, 30% spíše ne, 10% ne a 4%

si myslí, že ur it  ano.

            Graf .22 : Odborné znalosti personálu KIC
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                    Zdroj: vlastní zpracování
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16) Jak hodnotíte tiskové materiály vydávané KIC?

     Tiskové materiály KIC dle 40% respondent  jsou špatné, 32% dotazovaných

je považuje za p kné a 28% za ucházející.

       Graf .23 : Tiskové materiály vydávané KIC
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                 Zdroj: vlastní zpracování

17) Jaké služby nebo produkty Vám v KIC chybí?

Kulturní informa ní centrum poskytuje velkou škálu služeb, v tšina respondent

je zcela spokojena se službami, které KIC poskytuje. Pokud n kterým z nich

co chybí, jde p edevším o prodej suvenýr , besedy se známými osobnostmi

(nap . se spisovateli, autogramiáda, autorské tení). Hodn  respondent  se

zajímalo o služby pr vodce, který by provád l po památkách nejen turisty, ale i

zájemce z ad obyvatel Ivan ic a p ilehlých obcí.

3.9. Výsledky dotazování se návšt vník  Ivan ic

     Vytvo ila jsem dotazník, který obsahuje 17 otázek  a je rozd len na t i tématické

ásti:

Obecné informace

Kulturní informa ní centrum (pouze pro návšt vníky, kte í KIC navštívili a

využili jejich služeb)

Produkt ur ený návšt vník m k dlouhodob jšímu pobytu
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        ást  mi nechalo vyplnit Kulturní informa ní centrum a s n kterými

návšt vníky jsem se setkala osobn , takže probíhalo formou ústního dotazování.

tšinou to bylo v den, kdy probíhaly n jaké v tší akce, konkrétn  otev ení

Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlín . Kde se v ten den sjely turisté nejen

z blízkého okolí, ale též z celé republiky. Další akcí, kde jsem se dotazovala

návšt vník  na jejich dojmy byla výstava Chryzantém, která se konala loni na

podzim.N kte í respondenti byli ochotní jiní mén  a setkala jsem se také

s odmítavým postojem n kterých návšt vník .

k respondent

Graf. .24 : V k respondent  (návšt vník  Ivan ic).
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Pohlaví:

            Graf .25  : Pohlaví dotazovaných návšt vník .
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      V tšina respondent , které jsem oslovila byly ženy, tém  56% a zbylou ást

tvo ili muži, bylo to asi 44%.

Bydlišt :

     60% respondent , které jsem oslovila byli návšt vníci z p ilehlých region  a

okolních kraj , zbylých 40% tvo ili návšt vníci z ostatních ástí republiky. P ijeli

nap . z Prahy, Olomouce, P erova, eských Bud jovic, Písku a Tábora.

1) Jste v Ivan icích poprvé?

Graf .26 :Návšt va v Ivan icích
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                Zdroj: vlastní zpracování

2) Co bylo podn tem Vaší návšt vy?

U v tšiny respondent  p evažovala návšt va u p íbuzných asi 54%, 22%

návšt vník  se zajímaly o památky, 10% p ijeli kv li krásné p írod  a 14%

ijelo kv li n emu jinému nap .: kamarádi, konání se r zných akcí apod.
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Graf .27 : D vod návšt vy m sta Ivan ice
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           Zdroj: vlastní zpracování

3) Jaký byl pro Vás nejd ležit jší informa ní zdroj o Ivan icích?

Nejrozší en jší informa ní zdroj jsou známí a internet.Výsledky vyplývají

z následujícího grafu

      Graf .28 : Informa ní zdroj o m st
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4) Co Vás v Ivan icích nebo jeho okolí nejvíce zaujalo a co s Vám tady

nelíbí (p ípadn  chybí)?

Nejprve se zam ím na vyhodnocení klad  a toho,co se návšt vník m

nejvíce líbí:

Krásná p íroda
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Památky (nejvíce Židovský h bitov, Románský kostel v eznovicích,

ícenina hradu Templštýn)

Expozice Vladimíra Menšíka

Expozice Alfonse Muchy

Kolorit nám stí

Po ádané akce

V p ípad  kultury byli v tšinou spokojeni respondenti st edního

ku, pro které jsou po ádány r zná p edstavení a koncerty

  Nej ast jší odpov di na otázku, co se jim ve m st  nelíbí,pop ípad  jim tu

chybí byli:

Špatný stav dopravních komunikací

Málo kulturního vyžití zejména pro mladé lidi ve v ku od 18 do 30

let, za ízení pro trávení volného asu

Obchody s jednostranným zam ením (prodej textilu asijskými

obchodníky)

Nedostatek park  a ploch pro odpo inek

Chybí bazén i koupališt , p ípadn  n jaký camp

Tato otázka se v tšino odvíjela od v ku ú astník . Mladší ú astníci

shledávají nedostatek v kultu e.Naopak starší a st ední generace si myslí, že

kultura je v Ivan icích dob e pokryta. Tohle se týká respondent , kte í již

Ivan ice navštívili a tím pádem nejsou ve m st  poprvé. Respondenti, kte í

ijeli do m sta ze vzdálen jších míst a nikdy tady ješt  nebyli v tšinou

zmi ovali stav silnic a parkování.

5) Jak byste ohodnotil(a) následující (1 nejlepší, 5 nejhorší)?

a) istota m sta

V tomto p ípad  mají stejný názor jako obyvatelé m sta, istota centra je

výborná, ale istota p ilehlých ástí a okolí již v tak perfektním stavu

není.
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 Graf .29: istota m sta
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b) Parkování ve m st  a okolí

29 návšt vník  považuje parkování za pr rné, 10 za dobré, 11 jich je

esv eno, že je špatné.

    Graf . 30: Parkování ve m st  a okolí
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c) Kvalita restaurací

     Jelikož všichni návšt vníci, které jsem oslovila nevyzkoušeli služby

místních restaurací, zaznamenala jsem odpov di jen t ch, kte í již

jakou restauraci navštívili. Byli to p edevším ti, co m sto nenavštívili

poprvé.
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 Žádnou zkušenost s restauracemi oznámilo 15 respondent .

 Graf .31: Kvalita restaurací
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d) Odpo inkové plochy (parky)

V tomto p ípad  též ohodnotili jen n kte í návšt vníci, protože se

žádným parkem nemají zkušenost. Parky neohodnotilo tém  25

návšt vník . Názor zbylých 25 byl ten, že parky v Ivan icích jsou

pr rné až špatné.

Graf .32: Odpo inkové plochy (parky)
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e) Kultura ve m st

V této otázce též zazíval názor, že nemají skoro žádné zkušenosti

s kulturou m sta. A proto ohodnotilo tuto otázku jen 33 návšt vník

 Graf .33: Kultura ve m st
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  Zdroj: vlastní zpracování

f)    Obchody v Ivan icích

27 respondent  považuje obchody v Ivan icích za pr rné, 15 za dobré a 8

dotazovaných míní, že jsou špatné.

Graf . 34: Obchody v Ivan icích
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Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


                                                                                     65

6) Navštívil(a) jste Kulturní informa ní centrum (KIC)?

Zhruba 58% respondent  KIC navštívilo, ale velká ást dotazovaných v KIC

nebylo a to tém  42%. Což je hodn , proto by KIC m lo p icházet se stále

novými nápady, jak p itáhnout více návšt vník .

                   Graf .35 : Návšt va KIC.
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Zdroj: vlastní zpracování

7) Pokud ano, byl(a) jste spokojen(a) s obsluhou (personálem) – ochota,

slušné chování, p ipravenost?

Spokojenost návšt vník  se službami KIC jsou d kazem, že zam stnanci se

velice snaží uspokojit p ání a požadavek každého zákazníka.

Graf .36 : Spokojenost s obsluhou v KIC
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8) Myslíte si, že zam stnanci Kulturního informa ního centra mají

dostate né informace a jsou vybaveni odbornými znalostmi?

Odborné znalosti personálu KIC vyplývající z odpov dí v dotazníku je spíše

pozitivní. 45% respondent  si myslí, že odborné znalosti spíše mají, 31% mají a

24% míní, že spíše ne. Z d vodu, že KIC neposkytuje svým zam stnanc m

žádná odborná školení, m že tato odborná znalost místy pokulhávat.

Graf .37 :Vybavenost personálu KIC informacemi a odbornými znalostmi
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9) Jste p esv eni, že aktuální program akcí je dostate  pestrý?

Ti respondenti, kte í odpovídali na otázky v KIC, dle p iložených nabídek

shledávaly program za pestrý. Dle vlastních zkušeností respondent  pestrost

programu spíše zaostávala. Výsledky vyplývají z následujícího grafu:

Graf . 38: Pestrost aktuálního programu

0

5

9
8

0 0

7

0

2

4

6

8

10

Ur it  ano ano spíše ano nevím ur it  ne ne spíše ne

Zdroj: vlastní zpracování

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


                                                                                     67

10) Které služby Vám v nabídce KIC chybí?

   Asi není p ekvapením, že nejvíce turisté (50%) postrádali pr vodce, který by

je provedl po místních památkách a barvit  by jim vylí il jejich p íb hy. Též jim

chybí prodej suvenýr  a to 26 % a  zbylým 24% chybí jiné služby. Uvedu

které z nich nap .: internet zdarma, besedy se známými osobnostmi, p ípad

autogramiády apod.

 Graf .39: Nedostatek služeb v nabídce KIC
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 Zdroj: vlastní zpracování

11) Je v KIC k dispozici dostatek informa ních materiál

(mapy, pr vodce, brožury, letáky)?

35% si myslí, že ano, 31%, že spíše ano, 34%, že spíše ne. Výsledky jsou

uvedeny v grafu na následující stránce:

Graf  .40: Je v KIC k dispozici dostatek informa ních materiál ?
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        Zdroj: vlastní zpracování
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12) Jste p esv eni, že svou návšt vu Ivan ic ješt  n kdy zopakujete?

Návšt va m sta ud lala na návšt vníky dojem a hodn  z nich je p esv ena,

že návšt vu zopakují a to 38%, 30 % respondent  si myslí, že spíše ano, 22%

ješt  neví a také se objevilo 10% návšt vník , které Ivan ice moc nezaujaly a

spíše je op t nenavštíví.

      Graf .41: Myslíte si, že svoji návšt vu v budoucnu zopakujete?
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 Zdroj: vlastní zpracování

13) Doporu il(a) byste návšt vu Ivan ic svým známým?

 I ti, kte í by svou návšt vu v Ivan icích spíše nezopakovali, doporu ili by

návšt vu Ivan ic svým známým. Na otázku pro , v tšinou odpovídali, že každý

je individualita a jim by se tady mohlo líbit, také z d vodu Expozic Vl. Menšíka

a Alfonse Muchy, která se jim velice líbila.

Graf .42:Doporu il(a) byste návšt vu Ivan ic svým známým?
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Zdroj: vlastní zpracování
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14) Pokud by m sto Ivan ice poskytovalo delší pobyt v Ivan icích

s tématickým zam ením. Nap .: Víkend za poznáním, který by

obsahoval ve i v restauraci, ubytování, poznávání okolí a

pam tihodností Ivan ic apod., m li byste o takový pobyt zájem?

     Jelikož chci navrhnou nový produkt, tato otázka byla pro mne velice d ležitá.

Zájem o produkt se projevil, zájem by m lo asi 34%, spíše ano by m lo zájem

asi 30% , objevily se i názor, že zatím neví a to 20% respondent , museli by znát

více podrobností.10% spíše ne a 6% ur it  ne.

Graf. .43: Navrhovaný produkt pro m sto Ivan ice
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Zdroj: vlastní zpracování

15) Jakou nápl  „víkendového balí ku“ byste uvítali?

V této otázce jsem se dotazovala všech i p esto, že n kte í nem li zájem.

Ptala jsem se,co by je z uvedených balí ku nejvíce zajímalo. Nejlépe si

vedly tyto t i navrhované balí ky: „Ch estový gurmán“, „Výsady P emysla

Otakara I.“ a také balí ek „Relaxace pohybem“, který uvítají p edevším

ženy.
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Graf .44 : Nápl  „víkendového balí ku“

12

4

15

8

11

0 5 10 15

"Relaxace pohybem"

"Ve e s živou hudbou"

"Ch estový gurmán"

"Víno a jeho pravda"

"Výsady P emysla Otakara I."

Zdroj: vlastní zpracování

16) Kolik byste byl(a) ochoten(a) do takového pobytu investovat?

 Graf . 45: Investice do „víkendového balí ku“
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Zdroj: vlastní zpracování

Podle o ekávání by nejvíce bylo zájem o zlatou st ední cestu a to cenovou relaci

mezi 1700 a 2200 korunami, a to zhruba 56% respondent , zájem o první

variantu 1000 – 1700 by m lo zájem cca 36% respondent . V tší investici do

takového produktu by ob tovala cca 8% ú astník .
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17)  O jaký standart ubytování byste m l(a) zájem?

Nejv tší zájem je ubytování typu penzion (48%) a hotel(26%), 10% respondent

by m lo zájem o ubytovnu a 16% by cht lo bydlet v soukromí. To se týká

tšinou t ch, kte í mají v Ivan icích známé a p íbuzné, v tomto p ípad  by se

potom kalkulace ceny lišila.

     Graf .46 : Standart nabízeného ubytování
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        Zdroj: vlastní zpracování
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4.Vlastní návrhy ešení, p ínos (efektivnost) návrh ešení

4.1  Návrhy na zlepšení úrovn  cestovního ruchu m sta Ivan ice

S ohledem na provedenou analýzu a na dotazníkové šet ení jsem navrhla n kolik

opat ení, které by mohli p inést zlepšení dosavadního cestovního ruchu v Ivan icích.

Mé návrhy se týkají p edevším zlepšení infrastruktury m st, zvýšit po et cyklistických

stezek, zlepšení turistických tras, výrazn  zlepšit propagaci m sta jako celku. Dále

z dotazníkového šet ení vyplývá, že v Ivan icích zcela chybí koupališt i bazén, špatný

stav park  a d tských h iš  a p edevším nedostatek atrakcí pro trávení volného asu pro

mládež ve v ku 18 do 30 let.

4.2. Nový produkt – „Víkendový balí ek“

 Trh  služeb  je  nasycen,  a  proto  by  m lo  být  m sto  motivováno  k  inovaci.  Nový

trend v poptávce eských turist  – aktivn  prožitá dovolená nabízí nové p íležitosti

obohacení nabídky produkt . Menší finan ní náklady zahrani ních zájezd  a atraktivita

jiných destinací m že znamenat odliv návšt vník . Jak je známo, vývoj nového

produktu v oblasti služeb je mnohem obtížn jší než kup íkladu v oblasti výrobní.

vody  pro vývoj nového produktu i služby jsou následující:

pot eba konkurenceschopnosti,

využití nových p íležitostí (zm na pot eb klient ).

Dle výsledk , které vycházejí z provedeného pr zkumu jsem navrhla produkty, o

které by m li návšt vníci zájem. Do dotazníku jsem zahrnula otázku „Jakou nápl

„víkendového balí ku“ byste uvítali?“. Produkty, které jsem do dotazníku zahrnula jsou

následující:

„Výsady P emysla Otakara I.“

„Ve vínu je pravda“

„Ch estový gurmán“

„Relaxace pohybem“

edstavím jen balí ky, o které bylo p i dotazníkovém pr zkumu nejv tší zájem.
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Balí ek „ Výsady P emysla Otakara I.“

     Tento produkt by m l obsahovat ubytování, polopenzi a p ipravený program dle

tématického zam ení produktu. Název je inspirován tím , že král P emysl Otakar I.

Vám v ten ve er projeví svou p íze  a daruje Vám jakousi „výsadu“. Pobyt by

probíhal od pátku odpoledne do ned le dopoledne p ípadn  i do ve erních hodin.

Program je následující  s tím, že možné zm ny jsou vždy možné:

Pátek: p íjezd do Ivan ic kolem 5 hodiny, ubytování. Ve er bude probíhat v blízké

           restauraci ve e v historickém stylu (historický šerm, dobová obsluha,

           hudba) a spole nost  Vám bude d lat sám „P emysl Otakar I.

Sobota: snídan

             další program – poznávání okolí, pam tihodností atd.

             ve e

             kulturní program

Ned le: snídan  a program dle individuálních požadavk

Balí ek „Ch estový gurmán“

     Produkt p edstavuje ch estovou tématiku a vše co se týká ch estu. Podobn  jako

edchozí balí ek zahrnuje ubytování, polopenzi a p ipravený program dle zam ení

balí ku. V Ivan icích tradice p stování ch estu p etrvává už dlouhá staletí. A jelikož

se k nám tato plodin a poslední roky spíše dováží, cht la bych touto lah dkou

pot šit i návšt vníky Ivan ic.

Program:

Pátek: p íjezd do Ivan ic kolem 5 hodiny, ubytování. Ve er bude probíhat v blízké

           restauraci, ve e dle výb ru (ch estové menu, hudba)

Sobota: snídan

             Dopoledne: p íprava pokrm  z ch estu, co si uva íme, to si taky sníme

             Odpoledne: poznávání okolí a pam tihodností

             ve e

             kulturní program

Ned le: snídan  a program dle individuálních požadavk
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Balí ek „Relaxace pohybem“

     Tento balí ek je tématicky zam ený na pohyb a p ípadnou relaxaci. Je ur en, jak

pro aktivn  zam ené ženy, tak i pro muže. Tento balí ek by mohli využívat

návšt vníci Ivan ic, ale také obyvatelé m sta.

Program:

Pátek: p íjezd do Ivan ic kolem 5 hodiny, ubytování. Ve er bude probíhat cvi ení

dle výb ru, podle zájmu ve e dle výb ru (zdravá strava)

Sobota: snídan

             Dopoledne: cvi ení, spinning

             Odpoledne: poznávání okolí a pam tihodností p ípadn  masáže, kosmetika

             ve e

             kulturní program

Ned le: snídan  a dopolední cvi ení individuálních požadavk

    Doprava je individuální, v p ípad  v tších skupin možnost zajišt ní dopravy (nap .

autobusem)

4.3. Rozvoj propagace m sta Ivan ice

I p esto, že jsem propagaci v analýze marketingového mixu cestovní kancelá e

novala hodn  prostoru, spat uji velké mezery m sta i KIC v tomto oboru. Z hlediska

rozší ení služeb a vytvo ení nového produktu je propagace m sta velice d ležitá.

Na reklam  Ivan icka jako regionu m sto spolupracuje s ostatními m sty

v regionu. Spole  dostávají dotace z EU a jiných fond , z nichž n které finance

používají na propagaci m sta.

Kombinace prost edk  komunika ního mixu m sta musí být r zná podle

konkrétního produktu, který nabízí. Kup íkladu uvádí-li m sto na trh nový produkt jako

jsou uvedené navrhované víkendové pobyty, doporu ovala bych komunika ní mix

sestavit následovn :

a)   Reklama, která se službou rychle seznámí širokou ve ejnost.

b) Prezentace, které poskytnou p íležitost produkt p edvést.

c) Podpora prodeje, aby se prodej rychleji rozb hl.
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Reklama víkendových pobyt  by m la obsahovat sd lení, které by pobízelo

zákazníky k žádoucí reakci a odlišilo produkt od ostatních produkt  poskytovaných

konkurencí. Je tady možnost pro každý produkt zvolit n jaký slogan, který by

charakterizoval jeho složení. P ípadn  heslo, dle kterého by si zájemci produkt zcela

zapamatovali. M l by vyjad ovat jedine nost produktu a vystihovat p edstavy

budoucích konzument . Je zapot ebí  dále provád t pr zkum prost ednictvím dotazník ,

který by nadále sledoval preference návšt vník  i obyvatel a nové trendy.

a) Reklamní tiskoviny

Reklamní tiskoviny pat í k nej ast ji využívaným reklamním prost edk m.

Ivan ice využívají p edevším letáky a prospekty. Katalogy v rámci propagace jsou

nedostate né a prospekty, které vydává KIC jsou v tšinou oxeroxované propaga ní

materiály, což si myslím, že není zrovna nejlepším ešením. Je to sice levn jší varianta,

ale ne p íliš zajímavá pro potenciální zákazníky.

Leták s nabídkou služeb

sto Ivan ice používá letáky z d vodu upozorn ní na své služby, v tšina t chto

leták  je umíst na v r zných objektech, jako jsou Kulturní informa ní centrum,

které také vydává své vlastní letáky, upozor ující na své akce, M stský ú ad,

St edisko volného asu apod. N které letáky byli rozdávány na ulici nebo

vhazovány do poštovních schránek. Recipient v t chto situacích nemá ani as ani

náladu text letáku studovat. Leták musí mít výrazný titulek a na první pohled by

lo být jasné, co nabízí. Text by m l být maximáln  p ehledný, heslovitý a

len ný, zvýrazn ný grafickou úpravou.

Prospekt

sto využívá prospekty již adu let a to je jejich nejv tší problém po obsahové

stránce jsou naprosto v po ádku. Podávají vy erpávající informace o nabízených

službách, ale jejich grafická podoba hlavn  v p ípad  KIC se již adu let nezm nila.

Prospekty jsou ernobílé, fádní a v tšinou oxeroxované. Prospekt je tiskovinou

náro jší (technicky i finan ).

V p ípad  KIC navrhuji u sou asného prospektu ponechat formát A4 a zda ilý text.

Doplnila bych ho kvalitn jšími fotografiemi a celkov  pozm nila grafickou úrove .
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Z tohoto prospektu by se následn  složila skládanka. M sto vydává r zné prospekty

a ty jsou v tšinou graficky zda ilé a p kné.

Katalog

Jestliže prospekt vypovídá v tšinou o jednom produktu a o n m p ináší

vy erpávající informace, u katalogu je to p esn  naopak: podává jen stru né,

základní informace, zato ovšem o celém sortimentu produkt , které nabízí daný

subjekt. Katalogy m sto vydává jen v p ípad  institucí a firem, které v Ivan icích a

okolí p sobí. M sto by mohlo vydávat katalog, který by p edstavoval Ivan ice

z r zných úhlu pohledu. Pam tihodnosti, zajímavosti, restaurace, osobnosti

b) Zvuková a audiovizuální reklama

Rozhlasová reklama a televizní reklamní spoty mají své výhody a nevýhody.

V p ípad  m sta je reklama umíst na na kabelové televizi (TIV).

c) Služby reklamní agentury?

sto Ivan ice využívá služeb reklamních agentur. KIC si letáky a prospekty

tšinou navrhuje samo, složit jší reklamní tiskoviny též zadává reklamní agentu e.

Myslím si, že je to velice dob e, protože propaga ní materiály by m ly být kvalitn  a

dob e graficky zpracovány, aby zaujaly potenciální návšt vníky a nejen je.

 Možností by bylo také využít studenta v oboru, který by vypracoval návrhy dle

požadavk  m sta.

4.4. Ostatní návrhy, které podpo í rozvoj m sta

     Dalšími návrhy, které vyplývají z dotazníkového pr zkumu je vybudování

jakého koupališt  p ípadn  krytého bazénu. Ve m st  je možnost koupání pouze

v ekách Oslava, Jihlava a Rokytná. Tento návrh však z hlediska vysokých náklad

v blízké budoucnosti nep ipadá v úvahu.

     Dotazovaní respondenti m li hodn  zájem o pr vodce, který by provázel po

památkách a okolí Ivan ic. Tohoto pr vodce by zajiš ovalo Kulturní informa ní

centrum. V rámci dalších návrh  doporu uji zlepšit kulturu m sta a vybudovat více

odpo inkových zón a park .
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     4.5. Vyhodnocení návrh   na rozvoj m sta a harmonogram realizace

Návrhy uvedené v p edešlé kapitole bude t eba posuzovat podle p ínos , které

sto jejich zavedením získá. Do jaké míry jsou tyto návrhy schopné pomoci m stu

k odstran ní problém  vyplynulých z analýzy, je možno p edvídat pouze omezen .

Myslím si, že bude nutná ješt  dlouhá a t žká práce, neustálé sledování vývoje a nových

trend .

Zm ny ve m st  vedoucí k rozši ování služeb mají samoz ejm  vliv i na

nákladové položky.

1) Náklady na rozvoj propagace lze u m sta rozd lit do dvou ástí. Náklady

na kompletní zpracování nové tišt né propagace (letáky, prospekty,

katalogy) a náklady na reklamu v médiích. Jelikož jsem doporu ovala

propagovat p edevším prost ednictvím tišt né reklamy, uvádím zde jen

práv  tyto ceny.

Tabulka .2: Náklady na propaga ní tiskové materiály pro nový produkt v K
Typ materiálu Formát Náklad

v kusech
Grafický

návrh
Náklady na

tisk
Cena

Letáky A5 10 000 500,- 0,80 8.500,-
Prospekt A4 5 000 4.000,- 2,20 15 000,-

Náklady celkem 23 500,-

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka .3: Náklady na zhotovení propaga ních tiskových materiál  KIC v K
Typ materiálu Formát Náklad

v kusech
Grafický

návrh
Náklady na

tisk
Cena

Letáky A5 10 000 500,- 0,80 8.500,-
Prospekt A4 4 000 4.000,- 2,20 12 800,-
Katalog A5 2 000 8.000,- 18,- 44.000,-

Náklady celkem 65.300,-
Zdroj: vlastní zpracování
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2) Náklady spojené se zavedením nového produktu, pokud budeme

poskytovat r zné „víkendové balí ky“ náklady se budou lišit, proto tady

uvádím jen orienta  náklady na 1 z p edložených balí  a to

             „Výsady P emysla Otakara I.“.

Rámcový program pobytu

1. den   17:00 p íjezd do Ivan ic

             17:30 ubytování

             18:00 ve e s tématickým zam ením

2. den    9:00 snídan

             10:00 celodenní program poznávání Ivan ic a okolí s pr vodcem

              18:00 ve e v hotelu

3.den     9:00 snídan

             11:00 odjezd p ípadn  další program

     Tabulka .4: Technické podmínky pobytu

Doprava: Vlastní

Polopenze: Snídan : 90 K Ve e: 160 K

Ubytování: 350 K  za noc

Ve e s programem: 250 K

Kulturní program 200 K

Interní pr vodce Paušál 500 K

Vstupné do objekt 100 K

Pojišt ní na osobu a den: 10 K

Zdroj: vlastní zpracování

Kalkulace „víkendového bali ku“ s historickou tématikou

Maximální po et ú astník  20 osob.

Po et dní 3.

Druh ubytování: hotel
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Tabulka . 5: Náklady na skupinu

 bez DPH DPH v K

Pr vodce Paušál 2x500,-

Zdr.pojišt ní  9%

Soc.pojišt ní  26%

Stravování

Celkem pr vodce

1000,-

90,-

260,-
300,-
1650,-

190,-

57,-
247,-

Program – pevné

ceny

Vstupné na

edstavení

4000,- 200,-(5%)

Celkem Náklady nep ímé

na 20 osob

Náklady na

1ú astníka

5650,- (pojišt ní

1000,-)

332,5

447,-

63,2

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka . 6: P ímé náklady na 1. osobu

 bez DPH DPH v K

Ubytování Hotel 2x350,- =

700,-

133,-

Stravování 2x snídan  90 K

1x ve e(hotel) 160 K

1x ve e v restauraci 300 K

550,- 104,5,-

Vstupné zné objekty 100,- 19,-

Pojišt ní 3 dny po 10,- 30,-

Celkem 1380,- 256,5,-
Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka . 7: Cena víkendového zájezdu

Cena bez DPH DPH Cena v . DPH

Celkové náklady na

1 ú astníka

1712,5 325,4,- 2037,9

Marže KIC 10% 171,2,- 32,5,- 203,7,-

Prodejní cena Cca 2250,-
Zdroj: vlastní zpracování

Kalkulace ceny balí ku je jen orienta ní, neobsahuje další p irážky, které by si KIC
mohlo stanovit.

Harmonogram realizace

I. Nejprve je nutno propracovat všechny podrobnosti, co se tý e nového

produktu. Kdo bude na produktu spolupracovat, výb r restaura ního

za ízení, ubytování, zajistit pr vodce, p esné kalkulace cen.

II. Dále je nutno zajistit propagaci produktu, návrh a tisk propaga ních

materiálu to by bylo dobré provést do prosince 2007, aby mohl být tento

produkt nabízen již od za átku roku 2008.

III. Je také nutné kontaktovat p ípadné sp ízn né prodejce nebo ostatní Kulturní

informa ní centra, která by uvedený produkt nabízela ve své nabídce

IV. Do konce prosince 2007 by m ly být také uzav eny všechny smlouvy i

dohody se všemi ú astníky, kte í se na produktu budou podílet (ubytovatelé,

stravovatelé, dohoda s p epravcem v p ípad  v tších skupin, pr vodce atd.)

V. Další opat ení, které navrhuji ve své práci jsou služby pr vodce do

turistických objekt  v Ivan icích a okolí, které by m lo mít rychlejší spád a

v tomto ohledu by se m lo za ít pracovat již na za átku ervence 2007.

VI. Rozvoj propagace a pokra ování pr zkumu prost ednictvím dotazník , které

mají odhalit nový zp sob reklamy m sta. Spušt na by tato etapa m la být

za átkem roku 2008. Dotazníkový pr zkum by se m l provád t na konci
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každého turnusu „víkendového balí ku“, aby KIC zjistilo v em ješt

spo ívají jeho mezery.

VII. Vyhodnocení zavedených nových služeb, by se m lo provád t na konci

každého roku a na základ  toho zvažovat  další opat ení.
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Záv r

Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou návrh  na zlepšení

úrovn  cestovního ruchu m sta Ivan ice. erpala jsem z  teoretických poznatk

vycházejících z marketingu služeb, marketingu cestovního ruchu a destina ního

marketingu. Popsala jsem situaci na trhu se službami cestovního ruchu v R a

nedostatky a p íležitosti m sta jsem zd vodnila analýzou marketingového mixu

destinace a vyjád ila je ve SWOT analýze m sta.

Aktivn  jsem spolupracovala se zam stnanci Kulturního informa ního centra i

edstaviteli m sta (odbor regionálního rozvoje), kte í mi velice pomohly proniknout do

dané problematiky a seznámily m  s okolnostmi jejich aktivit v rámci regionu i kraje.

Spole  se mnou hledaly záv ry a ešení problém  m sta.

sto Ivan ice je m sto se zajímavým okolím a krásným koloritem.Takže tady

existuje ur itý tržní potenciál, jenž p ináší mnoho možností a zp sob , jak uspokojovat

pot eby klient  cestovního ruchu. Jedním z d vod , pro  jsem si vybrala toto téma

diplomové práce bylo, že jsem zde vid la ur itý potenciál p íležitostí a rovn ž, proto že

je to mé rodné m sto. A tímto zp sobem bych cht la p isp t, aby i ostatní lidé poznali

co z tohoto p kného m sta. Tímto zp sobem jsem m la jedine nou možnost podílet

se na jeho rozvoji.

     Hlavní nedostatky m sta Ivan ice, které vyplynuly z analýzy sou asného stavu

sta a uvedeny jsou ve SWOT analýze, jsem shledala p edevším v úzké nabídce

služeb a neexistenci konkrétního produktu, kv li kterému by návšt vníci cht li z stat

v Ivan icích déle, propagaci m sta, špatném stavu odpo inkových zón (park ) a

tských h iš  a další nedostatky. Slabé stránky p evažují nad stránkami silnými.

     Nedostatky, které vyplynuly ze SWOT analýzy se potvrdily i dotazníkovým

pr zkumem. Dle dotazníkového pr zkumu a podle vlastních pozorování jsem zjistila, že

sto Ivan ice má mezery v propagaci. V rámci kraje je propagace m sta nedostate ná

a propaga ní materiály Kulturního informa ního centra jsou nevýrazné, v tšinou

poskytují oxeroxované materiály. Bezbarvé a fádní letáky, nevýrazné prospekty.

Grafické zpracování nezaznamenalo n kolik rok  výrazn jší zm ny.

Po konstatování t chto nedostatk  vycházejících z finan ních a organiza ních

možností m sta, jsem navrhla rozší ení nabízených služeb o produkt „Víkendový
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balí ek“ s tématickým zam ením.Tento produkt bude poskytovat KIC ve spolupráci

s m stem, které by v ostatních m stech mohly prodávat cestovní kancelá e za provizi,

nebo ostatní Kulturní informa ní centra..

V oblasti propagace jsem doporu ila na základ  p edem zpracovaného

dotazníkového pr zkumu zvolit pro reklamní kampa  slogan, který by daný balí ek

charakterizoval.

 Nov  graficky zpracovat prospekty a do letáky p ípadn  i katalogy. V sou asné

chvíli by se m lo m sto zabývat p edevším tišt nou reklamou, ve které má nejv tší

mezery. Pr zkum formou dotazník  o spokojenosti návšt vník  i obyvatel a jejich

hodnocení doporu uji aplikovat nadále b hem celého roku, nejlépe na konci roku,

ípadn  na konci každého turnusu. Pokud se tento produkt osv í a návšt vníci budou

mít dostate ný zájem m že m sto uvažovat o mediální propagaci svých produkt

(regionální rádia).

Myslím si, že poznatky z mé diplomové práce  mohou pomoci ve využití nových

íležitostí a u init ji ješt  konkurenceschopn jší na trhu mezi m sty samotnými, ale i

na trhu se službami cestovního ruchu .

Realizaci opat ení by se mohlo za ít zavád t od za átku p íštího roku. V oblasti

propagace by si m sto m lo  uv domit své  mezery a nápravu sjednat  se již b hem roku

2007  u init n kolik zm n vedoucích k náprav . K ní ji pom že pr žn  provád ný

pr zkum prost ednictvím dotazník  vypln né návšt vníky, ale také obyvateli Ivan ic.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


                                                                                     84

Seznam literatury
Monografické publikace

1. BOU KOVÁ, J. a kol. Marketing. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 432 s.

      ISBN 80-7179-1.

2. FORET, M. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1.vyd. Praha : Grada, 2001. 178 s.

ISBN 80-247-0207.

3. FORET,  M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno:Computer Press, 2006. 443 s.

     ISBN 80-251-1041-9.

4. HAGUE,P. Pr zkum trhu.1. vyd. Brno:Computer Press, 2003. 304 s.

      ISBN 80-72226-917-8.

5. HLADKÁ, Jitka. Technika cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997.

     161 s. ISBN 80-7169-476-2.

 6. JANE KOVÁ, L. Marketing služeb. 1.vyd.Praha: Grada Publishing, 2001. 179 s.

      ISBN 80-7169-995-0.

7. KESNER,L.Marketing a management muzeí a památek. 1.vyd. Praha: Grada

Publishing,2006.304 s.ISBN 80-247-1104-4.

8. KIRALOVÁ, A. Marketing destinace cestovního ruchu. 1. vyd. Praha:Ekopress,

2003.173 s. ISBN 80-86119-56-4.

9. KOTLER, P.Marketing,Management. P el.V.Dolanský a S. Jure ka. 10.vyd. Praha:

Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-214-0016-6.

10. N ANSKÝ, M. Odv tví cestovního ruchu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita

        v Opav , 1999. 535 s. ISBN 80-7248-034-0.

11. PALATKOVÁ,M.Marketingová strategie destinace cestovního ruchu.

1.vyd.Praha:Grada, 2006. 341 s. ISBN 80-247-1014-5.

12. PETR , Z. Základy ekonomiky cestovního ruchu. 1.vyd. Praha: Idea Servis,1999.

       104 s.ISBN 80-85970-29-5.

13. VAŠKO, M. Cestovní ruch  a regionální rozvoj. 1.vyd. Praha : Vysoká škola

      ekonomická, 2002. 95 s. ISBN 8024502593.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


                                                                                     85

lánky seriálových publikací

14. JAKUBÍKOVÁ, D. Uloha marketingu v destinaci cestovního ruchu.

       COT Business,2006, . 7-8, str. 15 -16. ISSN 1212-4281.

Internetové zdroje:

15. http://kic.ivancice.cz [online]. 2007. 2006 [cit.2007-05-10].

      Dostupný z www:< http://kic.ivancice.cz >

16. Komentá  k novele zákona .159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v

      oblasti cestovního ruchu v . plného zn ní s ú inností od 1.8.2006[online].2006-

     ,2007 [cit.2007-03-10].Dostupný z www:<www.mmr.cz>

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://kic.ivancice.cz
http://kic.ivancice.cz
http://www.mmr.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


                                                                                     86

Seznam tabulek
Tabulka .1: Nejnavšt vovan jší památkové objekty v letech 2001-2003               27

Tabulka .2: Náklady na propaga ní tiskové materiály pro nový produkt v K        77
Tabulka .3: Náklady na zhotovení propaga ních tiskových materiál  KIC v K    77
Tabulka .4: Technické podmínky víkendového pobytu                                          78

Tabulka .5: Náklady na skupinu                                                                              79
Tabulka .6: P ímé náklady na 1 osobu                                                                     79

Tabulka .7: Cena víkendového pobytu                                                                    79

Seznam graf
Graf . 1: V ková hranice ú astník  výzkumu                                                       44

Graf . 2: Pohlaví respondent  (obyvatel m sta)                                                    44
Graf . 3: T i objekty nejzajímav jší objekty m sta.                                              46

Graf . 4: Služby poskytované m steman ice                                                         46
Graf . 5: istota m sta Ivan ice                                                                               47

Graf . 6:Parkování ve m st                                                                                     47
Graf . 7:Dopravní komunikace                                                                                48

Graf . 8:Kvalita restaurací                                                                                        49
Graf .  9:Sportovní vyžití v Ivan icích                                                                    49
Graf . 10:Zdravotnictví v Ivan icích                                                   50

Graf . 11:Kultura ve m st                                                                                        50
Graf . 12:Odpo inkové plochy (parky) m sta Ivan ic                                            51

Graf . 13:Obchody ve m st                                                                                     51
Graf . 14: Výskyt za ízení pro trávení volného asu                                               52

Graf . 15:Spokojenost ob an  s prací p edstavitel  m sta                                      53
Graf . 16: Propagace m sta na internetu                                                                  53

Graf . 17: www stránky m sta                                                                                 54
Graf . 18: Propagace m sta v tišt ných materiálech a médiích                               55

Graf . 19: Propagace m sta v rámci kraje                                                                55
Graf . 20: Spokojenost obyvatel se službami KIC                                                   56

Graf . 21:Informovanost pracovník  KIC                                                                56
Graf . 22: Odborné znalosti personálu KIC                                                              57

Graf . 23: Tiskové materiály vydávaných KIC                                                         57
Graf . 24: V k respondent  (návšt vník  Ivan ic)                                                  59

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


                                                                                     87

Graf . 25: Pohlaví dotazovaných návšt vník                                                          59

Graf . 26: Návšt vnost m sta Ivan ice                                                                    60
Graf . 27:D vody návšt vy m sta Ivan ice                                                             60

Graf .28: Informa ní zdroj o m st                                                                           61
Graf .29: istota m sta                                                                                              62

Graf .30:Parkování ve m st  a okolí                                                                        63
Graf .31:Kvalita restaurací ve m st                                                                         63

Graf .32:Odpo inkové plochy (parky)                                                                     64
Graf .33:Kultura ve m st                                                                                         64

Graf .34:Obchody m sta Ivan ice                                                                            64
Graf .35:Návšt va KIC                                                                                             65

Graf .36:Spokojenost s obsluhou v KIC.                                                                  65
Graf .37:Vybavenost personálu KIC informacemi a odbornými znalostmi             66

Graf .38:Pestrost aktuálního programu                                                                     66
Graf .39:Nedostatek služeb v nabídce KIC                                                               67

Graf .40: Dostatek informa ních materiál  v KIC                                                    67
Graf .41:P edpoklad pro op tovnou návšt vu m sta                                                68

Graf .42:Možnost doporu ení návšt vy svým známým.                                          68
Graf .43:Navrhovaný produkt pro m sto Ivan ice.                                                  69

Graf .44:“Nápl  víkendového balí ku“.                                                                   69
Graf .45: Investice do „víkendového balí ku“.                                                        70

Graf .46: Standard nabízeného ubytování                                                                71

Seznam obrázk
Obrázek .1: Mapa m sta Ivan ice                                                                            28

Obrázek .2: Znak m sta Ivan ice                                                                             29

Obrázek .3: Mapka mikroregionu Ivan icko                                                           37

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


                                                                                     88

ílohy
íloha .1: Dotazník pro obyvatele Ivan ic

íloha .2: Dotazník pro návšt vníky Ivan ic

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz

