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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby produktů ve vybrané turistické destinaci 

Jižní Slovácko. V úvodní části jsou popsány teoretická východiska práce, především 

podstata managementu a marketingu destinace, destinačních produktů a jejich tvorby. Ve 

druhé části jsou realizovány analýzy zaměřené na zhodnocení současného stavu destinace, 

včetně rozboru turistické poptávky a porovnání s největšími konkurenty. Závěrečná část se 

zabývá návrhem produktů, které mají zvýšit atraktivitu turistické destinace pro návštěvníky. 

Abstract 

This thesis is dealing with problems of creating products in the tourist destination South 

Slovácko. In the introductory part there are described theoretical solutions of thesis, first of 

all essence of the management and marketing of destination, touristic products and product 

creation. In the second part there are realized analysis, which are focused on evaluate of 

current destination condition, including analysis of touristic demand and comparison with 

the biggest competitors. Closing part is dealing with the design of the products, which should 

make touristic destinations more attractive. 

Klíčová slova 

Cestovní ruch, turistická destinace, marketing, produkt cestovního ruchu, marketingový 

mix, destinační management 

Keywords 

Tourism, tourist destination, marketing, tourism product, marketing mix, destination 

management 
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ÚVOD 

Cestovní ruch patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví a začíná se stávat globálním 

fenoménem. Jsou s ním spjaty jiné hospodářské oblasti a ekonomické ukazatele, které 

jsou ovlivňovány jeho vývojem. Podílí se také na rozvoji dopravní, ubytovací a stravovací 

infrastruktury, na růstu zaměstnanosti aj. V průběhu let se cestovní ruch stal 

neodmyslitelnou součástí života každého spotřebitele a přináší s sebou řadu pozitivních 

dopadů. Jedná se především o růst životní úrovně v destinacích, o zvyšování povědomí 

lidí o odlišných kulturách a tradicích a o příliv finančních prostředků do cílových 

destinací, které sebou přináší zvyšování návštěvnosti.  

Důležitým předpokladem, který nám umožňuje zajistit kvalitní fungování a marketingové 

řízení destinace, je existence destinační agentury neboli organizace cestovního ruchu, 

jejíž činnost je založena na spolupráci zainteresovaných subjektů působících v cestovním 

ruchu. Úkolem těchto organizací je koordinace činností účastníků cestovního ruchu 

v oblasti za účelem perspektivního rozvoje turismu v destinaci, tvorby destinačních 

produktů, provádění marketingových činností a komunikace s cílovými segmenty.  

Subjekty působící v cestovním ruchu jsou čím dál více vystavovány silnému 

konkurenčnímu boji na mezinárodní i regionální úrovni. Stále častěji je kladen důraz na 

komplexnost a atraktivnost nabídky a na kvalitu služeb poskytovaných v destinacích. 

Pokud si chce destinace udržet své postavení na trhu, musí se neustále snažit 

o zkvalitňování veškerých činností, a o hledání a využívání konkurenčních výhod. Je 

potřeba zdůrazňovat skutečnosti, které danou oblast spojují, ale zároveň odlišují od 

ostatních regionů. Aby destinace dlouhodobě obstála v konkurenčním boji, musí neustále 

přizpůsobovat svoji nabídku potřebám cílových segmentů a vytvářet marketingové 

strategie zajišťující perspektivní rozvoj destinace. Turistické destinace podobně jako 

firmy vytváří produkty, které jsou nabízeny na trhu cestovního ruchu, a jejich účelem je 

přilákání návštěvníků do destinace. Konkurenceschopnost destinace je tedy možné posílit 

prostřednictvím tvorby nových tematických produktů, které nám umožní využít stávající 

nabídku a oslovit další zákaznické segmenty. Kvalitní produkty ovšem není možné 

vytvořit bez spolupráce různých zainteresovaných subjektů. Jedná se o veřejné 

a podnikatelské subjekty, místní obyvatelstvo, organizace aj. Při jejich tvorbě je potřeba 

se také zaměřit na zkoumání potřeb a přání potenciálních návštěvníků.  
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Tvorbu produktů v destinaci Jižní Slovácko jsem si zvolila především z toho důvodu, že 

se jedná o můj rodný kraj, ke kterému mám blízký vztah a již nějakou dobu aktivně 

pracuji v oblasti cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledky diplomové práce bych 

chtěla využít jako podklad pro vytvoření skutečných destinačních produktů, které se již 

chystáme nějakou dobu realizovat s cílem zvýšit atraktivitu a návštěvnost destinace. Jižní 

Slovácko vyniká svým jedinečným potenciálem, který je tvořen bohatou historií, krásnou 

a nedotčenou přírodou, srdečností místních obyvatel, lidovými tradicemi, zvyklostmi 

a folklorem. Právě tyto přednosti destinace budu využity při vytváření produktů.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh nových produktů pro turistickou destinaci 

Jižní Slovácko. Návrhy by měly zvýšit turistickou atraktivitu destinace pro návštěvníky. 

Dílčí cíle práce: 

 analyzovat makroprostředí destinace ovlivňující rozvoj cestovního ruchu 

v destinaci; 

 zhodnotit konkurenční sily působící v odvětví cestovního ruchu; 

 zhodnotit turistické atraktivity v destinaci Jižní Slovácko; 

 rozbor hlavních konkurenčních destinací; 

 analyzovat poptávkovou stranu trhu cestovního ruchu se zaměřením na destinaci 

Jižní Slovácko; 

 vytvoření SWOT analýzy na základě zjištěných informací o destinaci. 

Diplomová práce se člení na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část 

vychází převážně z odborné literatury od českých i zahraničních autorů, kteří jsou 

považovány za odborníky z oblasti cestovního ruchu. Prostřednictvím metody analýzy 

jsou v ní vymezeny základní pojmy z oblasti destinačního managementu a marketingu. 

Dále jsou zde objasněna specifika marketingu destinace a tvorby destinačních produktů. 

V analytické části budou provedeny analýzy vybraných oblastí. Konkrétně se jedná 

o oblast makroprostředí, oborového prostřední, zákazníků, konkurence a nabídky 

destinace. Aktuální stav destinace bude také zjišťován prostřednictvím SWOT analýzy. 

Pro realizaci požadovaných analýz budou využita jak sekundární, tak primární data 

získána prostřednictvím dotazníkového šetření. Ze zjištěných výsledků budu následně 

vycházet v návrhové části při navrhování produktů destinace.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

„Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslů světa. Má 

vliv na zaměstnanost, na tvorbu hrubého domácího produktu, vytváření devizových rezerv 

státu, záchranu kulturních, uměleckých a historických památek, zvyšuje všeobecnou 

vzdělanostní úroveň obyvatelstva“ (Kiráľová, 2003, s. 9). 

V této kapitole je definován pojem destinace cestovního ruchu, destinační management, 

marketing destinace a jeho specifika, systém marketingového řízení destinace, 

marketingový plán, marketingová situační analýza destinace a marketingový mix 

destinace.  

1.1 Destinace cestovního ruchu 

Turistická destinace není vymezena pouze jako místo či geografický cíl cesty, ale jedná 

se o spojení různých služeb poskytovaných na určitém území (stát, region atd.) 

v závislosti na potenciálu daného místa. Tento prostor si klient záměrně vybírá pro 

strávení svého volného času. Velmi záleží na atraktivnosti destinace, která představuje 

hlavní motivační podnět pro návštěvníky (Palatková, 2011, s. 11). Podle Kiráľové (2003, 

s. 15) je destinace přirozeným celkem, který zaujímá v myslích spotřebitelů určité 

jedinečné vlastnosti odlišné od jiných destinací.  

V širším slova smyslu se destinací cestovního ruchu rozumí nejen země a regiony, ale 

také lidská sídla či jiné oblasti, pro které jsou typické rozvinuté služby, velké množství 

atraktivit cestovního ruchu a infrastruktura, jejichž kombinace dokáže dlouhodobě 

přilákat mnoho návštěvníků. Naopak v užším smyslu se jedná o cílovou oblast na určitém 

území, pro kterou je charakteristická významná koncentrace atraktivit a infrastruktury 

cestovního ruchu. Mezinárodní návštěvníci vnímají destinaci globálněji. Za destinaci 

považují buď celé území navštívené země, nebo některý z jejich regionů, popřípadě město 

(Pásková, Zelenka, 2002, s. 105–106). 

Destinaci je možné vymezit také z geografického hlediska. Podle Vystoupila a Šauera 

(2006, s. 112) se jedná o územní celek, pro který je charakteristický společný postup při 

využívání potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, společný životní cyklus cestovního 

ruchu, sdílená únosná míra kapacity pro tento rozvoj a společné destinační procesy.  
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Pro každou destinaci je příznačných šest komponentů, které se dají souhrnně označit „šest 

A“. Jsou to: 

 Atraktivity (attractions) – primární nabídka destinace, která přiláká návštěvníky 

(kulturně-historický potenciál, přírodní dědictví, speciální události atd.). 

 Dostupnost (accessibility) – veškerá infrastruktura zahrnující dopravu do 

destinace a pohyb po atraktivitách. 

 Aktivity (activities) – všechny nabízené aktivity v destinaci. 

 Doprovodné služby (ancillary services) – služby využívané jak turisty, tak 

místními obyvateli (bankovní, telekomunikační, zdravotnické služby atd.). 

 Zařízení a vybavení (amenities) – infrastruktura a suprastruktura, která 

umožňuje návštěvníkovi pobyt v destinaci, využití atraktivit (ubytovací, 

stravovací, kulturně-historická, sportovní zařízení, maloobchody atd.). 

 Připravené balíčky (available packages) – předpřipravené produktové balíčky 

od zprostředkovatelů. (Buhalis, 2000, s. 98) 

Potenciální zákazník sestavuje při výběru destinace pořadí důležitosti jednotlivých 

komponentů. Nejdůležitější je pro něj samotné místo, další složky jako jsou aktivity, 

atraktivity, stravovací a ubytovací zařízení řadí v různém pořadí v závislosti na svých 

prioritách. Destinaci je proto možné „prodat“ vícekrát různým segmentům (Kiráľová, 

2003, s. 18). 

1.2 Destinační management 

V současné době se neustále zvyšuje tempo růstu cestovního ruchu, což způsobuje 

stoupání poptávky ze strany návštěvníků po jeho produktech. Vyšší poptávka způsobuje 

vznik nových destinací a tím pádem roste také nabídka (Vajčnerová, 2009, s. 6). 

Jedná se o určitou formu řízení oblasti s cílem zvýšit efektivnost aktivit spojených 

s cestovním ruchem a jeho udržitelným rozvojem. V rámci managementu destinace je 

nutné koordinovat činnost poskytovatelů služeb, místního obyvatelstva, investorů atd. 

Souhrnně tedy aktivitu jednotlivých zájmových skupin, které se podílejí na rozvoji 

cestovního ruchu v destinaci. Dále je nutné provádět kvalitní marketing, který přiláká 

velké množství návštěvníků, čerpat podpůrné fondy, vytvářet strategické rozvojové plány 

a podporovat spolupráci mezi veřejným (neziskovým) sektorem a soukromým 



17 

(komerčním) sektorem. Jedná se především o jejich dobrovolnou spolupráci vedoucí 

k využití všech pozitivních dopadů vzniklých na základě tohoto spojení. Hlavní úlohou 

destinační agentury je udržení konkurenceschopnosti destinace na trhu a vytvoření 

příslušné přidané hodnoty oproti ostatním destinacím (Ryglová, 2011, s. 163). 

Podle Heskové (2006, s. 154–155) se jedná o proces vytváření a správy silné, tržně 

orientované jednotky – destinace prostřednictvím souboru opatření a nástrojů, které jsou 

používány jak v oblasti plánování, organizování a propagace, tak v rozhodovacích 

procesech vedoucích k rozvoji oblasti. Stejně jako Ryglová zdůrazňuje autorka důležitost 

vysoké úrovně spolupráce mezi jednotlivými subjekty v rámci destinace.  

Jedná se o nejvyzrálejší formu řízení cestovního ruchu ve vyspělých zemích a o strategii 

rozvoje, kdy management destinací reaguje na mezinárodní požadavky globálního trhu 

a snaží se vytvořit silné, konkurenceschopné a řízené jednotky (Vajčnerová, 2009, s. 7). 

Označení organizace destinačního managementu či marketingu se v praxi často 

překrývají a bývají obecně nazývány „turistické organizace“. Tyto organizace buďto se 

státním, polostátním nebo převažujícím privátním podílem se vyskytují na trhu v různých 

úrovních. Jedná se o: 

 Lokální turistické asociace – Destinační management města Český Krumlov 

 Regionální turistické organizace – Jihočeská centrála cestovního ruchu 

 Národní turistické organizace – CzechTourism 

 Kontinentální turistické organizace – European Travel Commission 

(Palatková, 2006, s. 27)  

Zásadní funkci při řízení destinace ovšem zastává národní organizace, která plní podle 

WTO čtyři základní funkce. Jedná se o identifikaci cílového trhu prostřednictvím 

marketingového výzkumu, komunikaci s cílovou skupinou (propagace), zvyšování 

návštěvnosti destinace a propagaci image destinace. Další úlohou organizace je 

monitoring spokojenosti návštěvníků, marketingová koordinace v jednotlivých regionech 

a spolupráce s komerčními subjekty. Hlavním cílem národní organizace je však působení 

na mezinárodních trzích, kdy se snaží o prodej národních produktů do zahraničí (Seaton 

a Bennett, 2004, s. 370). 
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1.3 Marketing destinace 

Marketing destinace vychází z obecných principů marketingu služeb. Představuje 

významný nástroj pronikání destinací na mezinárodní i domácí trh turismu na lokální, 

regionální a národní úrovni. Propojuje v sobě strategickou, taktickou a administrativní 

úroveň, kdy je přihlíženo k potřebám transformace na nové podmínky na trhu cestovního 

ruchu (Palatková, 2006, s. 76). 

Jedná se o filozofii řízení destinace a cílený souhrn aktivit vyvažující cíle destinace 

s potřebami klientů. Je možné ji stanovit na základě spotřebitelské poptávky, která je 

zjišťována prostřednictvím výzkumu a předpověďmi umístění destinačního produktu na 

trhu. Jejím cílem je snaha o dosažení maximálního zisku z prodeje (Seaton a Bennett, 

1996, s. 7). 

Na marketingu destinace se musí podílet všechny zainteresované subjekty, jejichž 

společným cílem je uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků destinace za účelem 

dosažení zisku. Úspěšná marketingová strategie je však závislá na jejích schopnostech 

rozpoznat vlastní nabídku – produkt, potenciální návštěvníky, příležitosti a hrozby na 

trhu, cílový segment atd. Kvůli různorodosti podnikatelských subjektů a konkurenci 

s komplementární nabídkou produktů či služeb je nutné jednomyslně postupovat na trhu 

cestovního ruchu a vytvořit tak ucelenou marketingovou koncepci destinace cestovního 

ruchu. Nejprve je nutné určit misi (poslání, vizi) destinace, která musí odpověď na otázku, 

za jakým účelem chceme destinaci návštěvníkovi na trhu nabízet. Vize je formulována na 

základě možností destinace. Dále je nutné stanovit marketingový cíl, který vychází z mise 

destinace a je určený všem zainteresovaným subjektům. Následují specifické 

marketingové cíle, které se zaobírají tržními příležitostmi, rentabilitou, postavením 

destinace na trhu atd. Pro dosažení stanoveného cíle je nezbytné provést důkladnou 

analýzu primární a sekundární nabídky destinace neboli objektivně vyhodnotit 

východiskovou pozici. Nezanedbatelným prvkem marketingové koncepce je segmentace 

trhu, na jejímž základě je možné stanovit cílový segment, na který bude zacílena nabídka 

destinace. Důležitou roli také hraje marketingová strategie, kdy jsou vyhledávány 

atraktivní možnosti na trhu za účelem dosažení zisku. Marketingová strategie odráží 

aktivity, které budou subjekty na trhu provádět a jaké nástroje použijí k dosažení 

stanovených cílů. Součástí strategie je stanovení marketingového mixu, jehož složky 
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slouží k uspokojení potřeb a požadavků vybraného cílového segmentu. Při určování vize 

destinace musíme přihlížet také k tomu, v jaké fázi životního cyklu se destinace nachází. 

S jejím naplněním také souvisí image destinace, positioning a benchmarking (Kiráľová, 

2003, s. 28–32). 

Podle Palatkové (2006, s. 79) je marketing destinace považován za duši marketingu 

turismu. Destinace je katalyzátorem, který stimuluje všechny ostatní obory – ubytování, 

dopravu, atraktivity, zábavu, stravování atd. Všechny zainteresované osoby by mělo 

spojovat shodné marketingové myšlení a snaha o dosažení vytyčeného cíle, proto se 

marketing destinace velmi neliší od koncepce managementu destinace a je možné jej 

označit za marketingové řízení destinace. Management představuje pouze širší pojem, 

který kromě marketingových činností zahrnuje také řízení všech vnitřních aktivit 

destinace.  

1.4 Specifika marketingu destinace 

Podle Seatona a Bennetta (1996, s. 22–25) se marketing destinace vyznačuje určitými 

zvláštnostmi, které vyplívají z jeho struktury a heterogenity, z jedinečnosti trhu turismu, 

a především z charakteru služeb cestovního ruchu: 

1. Turismus je označován jako průmysl, respektive ekonomika v širším pojetí. Jedná se 

o velmi heterogenní celek, který se skládá ze spousty menších subjektů a sektorů. Tyto 

objekty jsou přímo, nepřímo či zprostředkovaně propojeny a síla každého samostatně 

stojícího subjektu je ve srovnání s jinými homogenními odvětvími (např. automobilový 

průmysl) velmi slabá.  

2. Pro služby cestovního ruchu je charakteristická nehmatatelnost a vysoká míra 

heterogenity. Dále se vyznačují subjektivitou vnímání při poskytování stejné služby, 

neoddělitelností místa a času při čerpání služby, dočasným vlastněním, kdy máme např. 

časově omezený pobyt v hotelu a zánikem služby, pokud není poskytnuta v daný moment 

(nezaplacené prázdné místo v autobuse).  

3. Turismus je na rozdíl od jiných odvětví vymezen nabídkou destinace. Neorientuje se 

tedy primárně na spotřebitele, nejprve je stanoven produkt, ke kterému je až poté přiřazen 

cílový segment. Často se proto v destinaci nejprve rozhodne o rozvíjení turismu a až poté 
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je pozornost zaměřena na klienta. Důsledkem takového postupu však mnohdy bývá 

přílišná orientace na marketing destinace než na zjišťování potřeb a přání zákazníků.  

4. U produktu destinace není možné ze strany národních turistických organizací plně 

kontrolovat jeho kvalitu, neboť se skládá z řady dílčích produktů různých poskytovatelů 

služeb. Aby bylo možné zaručit alespoň nějakou úroveň jeho kvality, musí být uplatněny 

standardy a kontroly kvality, které jsou ovšem časově, personálně, a hlavně finančně 

velmi náročné.  

5. Produkt destinace zahrnuje tři fáze. Jedná se o fázi předcestovní, fázi samotné cesty 

a fázi pocestovní, pro které je charakteristická vysoká míra subjektivity. Důležitou roli 

zde také hraje vysoké začlenění samotného klienta do produktu a nemožnost vyzkoušet 

si produkt dopředu. Je proto třeba zákazníka dostatečně ujistit o „bezpečnosti“ produktu. 

Manažer produktu musí rovněž znát klientovy představy a sny o produktu a promítnout 

je do své nabídky. Produkt tedy není jednoduché objektivně ocenit. 

6. Trh cestovního ruchu je velmi volatilní a náchylný na změny ve vnějších vztazích, ke 

kterým může dojít v důsledku negativních událostí, jejž vedou k recesi celého odvětví 

turismu (např. snížení cen nebo modifikace jiných produktů).  

1.5 Systém marketingového řízení destinace 

V současné době je pro destinaci velmi důležité působení šesti základních prvků – 

destinačních subsystémů, které mají za úkol spojit destinaci a zainteresované subjekty 

s trhem a okolím. Podle Bartla a Schmidta se jedná o následující oblasti: 

 Systém klíčových produktů (konkurenčních výhod) 

 Distribuční cesty a sítě 

 Politika značky 

 Systém řízení kvality 

 Systém řízení znalostí 

 Společnost destinačního managementu (Palatková, 2006, s. 58–73) 

1.5.1 Systém klíčových produktů 

Jedná se o sestavený, velmi propracovaný a cíleně organizovaný řetězec poskytovaných 

služeb (ubytování, doprava, stravování, péče o klienta), které vytváří hlavní faktory 
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dovolené a jsou ovlivněny dvěma skupinami činitelů. První skupinu tvoří soubor kritérií, 

na základě kterých porovnáváme potenciál naší destinace s konkurenční destinací 

(schopnosti inovace, tvorba tržního potenciálu, činnost destinačního managementu). Díky 

této analýze je možné následně stanovit potenciální konkurenční výhody destinace. Druhá 

skupina vyjadřuje atraktivnost destinace, která je založena na věrohodnosti a snadné 

dostupnosti nabídky destinace, rozpoznatelnosti značky, kvalitě atd. Klíčové produkty 

jsou umisťovány na trh určitou skupinou nabízejících subjektů, jejichž činnost je 

koordinovaná organizací destinačního managementu. Tyto osoby mají na starosti jejich 

samotnou realizaci a vykonávají dohled nad kvalitou poskytovaných služeb. Všechny 

klíčové produkty mají své konkurenty, proto v současné době dochází k silné orientaci na 

klienta, kterému je nutné poskytnout hladce probíhající produkt, zahrnující jeho prodej 

i realizaci (Palatková, 2006, s. 59–60). 

1.5.2 Distribuční cesty a sítě 

I když je oproti ostatním odvětvím turismus ještě velmi mladou disciplínou, hraje v něm 

podstatnou roli také distribuční síť, díky které je možné uvádět a prodávat destinační 

produkty na trhu. Distribuční cesty jsou koordinovány organizacemi destinačního 

managementu. Úspěch každé destinace je ovlivněn správnou volbou distribuční sítě a její 

optimální kombinací s ostatními částmi marketingového mixu, aby se produkt 

k zákazníkovi dostal ve správném čase a na správné místo (Palatková, 2006, s. 60–61). 

1.5.3 Politika značky 

Jedná se o nedílnou součást produktu destinace, která jej určitým způsobem odlišuje od 

konkurenčních produktů. Tyto odlišnosti mohou být jak hmatatelné, tak emocionální. 

Služby mají nehmatatelný charakter a zákazník si je nemůže předem vyzkoušet, proto 

kvalitní značka přináší klientovi větší záruku kvality, a je také možné jejím 

prostřednictvím s klientem komunikovat. Vytvoření silné značky může destinaci přinést 

řadu výhod. Značka odlišuje destinaci, šetří klientovi čas, vyjadřuje kvalitu 

a konkurenceschopnost destinace a spotřebitel je také za značkový produkt ochotný platit 

větší množství peněz (Ryglová, 2011, s. 158). 

1.5.4 Systém řízení kvality  

V dnešní době řada turisticky vyspělých destinací dbá na kvalitu a diferenciaci produktu. 

Kvalita je definována jako minimální úroveň jakosti nabídky poskytovanou destinací pro 
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uspokojení potřeb klienta. Zákazníci ji posuzují již od poskytnutí prvotních informací, 

a pokud nedosahuje požadované úrovně, může se stát, že destinace přijde o své 

potenciální zákazníky. Konkurenční destinace často nabízí substituční produkty a služby, 

které mohou odlákat návštěvníku pozornost od naší destinace. Z toho důvodu je nutné 

dbát na poskytování velmi kvalitních služeb (Tittelbachová, 2011, s. 148). 

1.5.5 Systém řízení znalostí 

Úspěšnost destinace závisí na její schopnosti propojit mezinárodní know-how se 

zkušenostmi. Destinace používající systém řízení znalostí se umí lépe přizpůsobovat 

změnám vnějšího prostředí. Jedná se o koncept učící se organizace. Tento neustále 

rostoucí trend je způsoben rostoucím vzděláním, požadavky a zkušenostmi spotřebitelů. 

Velký vliv na něj bezpochyby má také rozvoj informačních technologií a cenová 

konkurence (Palatková, 2006, s. 68–69). 

1.5.6 Společnost destinačního managementu 

Jedná se o společnost, která má na starosti řízení celé destinace a je financovaná 

nejsilnějšími partnery destinace. Hlavním úkolem organizace je zastupování menších 

poskytovatelů služeb vůči jiným institucím, které by jako autonomní samostatné subjekty 

měly malou vyjednávací sílu. Organizace také vytváří a koordinuje řetězec služeb 

nabízených cílovým skupinám zákazníků, dohlíží na udržování poměru ceny a kvality. 

Mimo jiné provádí neustále benchmarking s nejlepšími destinacemi pro zeštíhlení 

procesů a zvýšení užitku návštěvníků (Palatková, 2006, s. 70–71). 

1.6 Marketingový plán 

Nedílnou součástí marketingového řízení destinace je sestavení marketingového plánu, 

jenž slouží jako podklad pro provádění systematických analýz a pro rozhodování. Jedná 

se o písemný dokument, který je subjektem využíván pro plánování marketingových 

činností. Marketingový plán se vytváří na období jednoho roku či na kratší období 

a obsahuje velmi detailní a specifické informace. Dále také umožňuje koordinovat 

aktivity lidí, kteří se podílí na marketingovém řízení destinace (Morrison, 1995, s. 215). 

Při jeho tvorbě postupujeme ve dvou krocích, kdy nejprve analyzujeme všechny dostupné 

informace jak z trhu, tak i z interních zdrojů o destinaci. Cílem této fáze je definování 

výstupů pro SWOT analýzu. V dalším kroku dochází k sestavení akčního plánu, ve 
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kterém jsou popsány veškeré strategie, rozhodnutí a kroky na základě analyzovaných 

informací (Palatková, 2006a). 

Pro úspěšnou realizaci marketingového plánu jak na národní úrovni, tak na úrovni 

subjektů soukromého a veřejného sektoru je důležitý dobře promyšlený marketing 

destinace. Subjekty musí úzce spolupracovat s organizací destinačního marketingu na 

národní úrovni, která je schopna na rozdíl od soukromých subjektů propagovat image 

destinace jako celek (Seaton a Bennett, 2004, s. 370). 

Podle Kotlera (2000, s. 188) by měl každý marketingový plán obsahovat pět základních 

částí: 

 Marketingovou situační analýza trhu 

 Vytyčení marketingových cílů a záměrů 

 Výběr strategie 

 Rozpracování cílů a strategie do jednotlivých prvků marketingového mixu – 

vymezeni úkolů, termínů, zodpovědnosti 

 Systém kontrolních nástrojů neboli realizaci a optimalizaci dosažených výsledků 

– slouží ke kontinuálnímu a systematickému vyhodnocováni situace 

1.7 Marketingová situační analýza trhu 

Jedná se o analýzu odpovídající na otázku, kde se destinace právě nachází. V rámci této 

analýzy zkoumáme jak vnější, tak vnitřní okolí subjektu. Vnější externí prostředí se dále 

dělí na analýzu makroprostředí a mikroprostředí (Palatková, 2006a). 

1.7.1 Makroprostředí destinace 

Makroprostředí zahrnuje faktory působící na makroúrovni, které se neustále mění, a tudíž 

přinášejí mnoho tržních příležitostí. Je možné jej zhodnotit prostřednictvím SLEPTE 

analýzy. Zkratka je tvořena počátečními písmeny jednotlivých faktorů daného prostředí:  

 Sociální – Je dáno společenským zřízením a faktory ovlivňující základní hodnoty, 

preference, vnímání a chování společnosti. Jedná se např. o pracovní 

a mimopracovní podmínky, sociální politiku, společenský status. 

 Legislativní – Zahrnuje zákony a další legislativní opatření upravují oblast 

cestovního ruchu v dané zemi.  
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 Ekonomické – Ovlivňuje kupní sílu spotřebitelů (návštěvníků, klientů) 

a strukturu jejich výdajů, např. hospodářský cyklus, HDP, platební bilance, fond 

volného času, inflace, zaměstnanost, úrokové míry, stabilita měny.  

 Politické – Jedná se o jeden z důležitých faktorů, na jejichž základě se osoby 

rozhodují, v které zemi budou podnikat, v jakém oboru či v jaké právní formě. 

Zahrnuje např. polický systém a stabilitu, politické vazby, členství 

v mezinárodních seskupeních, terorismus. 

 Technologické – Zahrnuje faktory, které se podílí na vytváření nových 

technologií, produktů a tím pádem i příležitostí na trhu, např. technologický vývoj 

a trendy, výzkum, vládní regulace, informační technologie, vliv automatizace. 

 Ekologické – Vyjadřuje, jaký je vztah destinace a jejích obyvatel k životnímu 

prostředí. V současné době je vyvíjen značný tlak na trvale udržitelný rozvoj 

destinací. Jedná se např. o přírodní atraktivity, klima, faunu a flóru, čistotu 

ovzduší. (Jakubíková, 2009, s.118–128) 

Cílem této analýzy je zhodnotit jednotlivé faktory a identifikovat budoucí vývoj 

s ohledem na možný dopad jejich  

1.7.2 Mikroprostředí destinace 

V rámci analýzy mikroprostředí jsou hodnoceny faktory, které bezprostředně působí na 

činnost destinace a ovlivňují její úspěšnost. Mezi hlavní faktory, které je potřeba 

zhodnotit patří: 

 Destinace (podnik) – Jedná se o živý a neustále se vyvíjející organizmus, který 

musí zvažovat veškeré vlivy působící v daném období. Dále musí respektovat 

všechny omezující podmínky a mít komplexní přehled vedoucí k úspěšnému 

rozvoji.  

 Dodavatelé – Zásadní je zjistit, zda neexistuje strategická závislost mezi 

některým z dodavatelů produktu a služby v případě jejich nečekaného výpadku či 

zda z jejich strany nehrozí zneužití jejich vyjednávací pozice při stanovování 

podmínek kooperace. 

 Zákazníci – Je potřeba analyzovat, kdo jsou naši návštěvníci, kolik jich do 

destinace přijíždí a zda návštěvníci svoji cestu opakují. Důležité jsou jak 
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kvantitativní údaje o počtech, tak i informace o motivaci návštěvníků pro 

navštívení destinace či způsob trávení volného času. 

 Konkurence – Při analýze je třeba se zaměřit jak na přímé konkurenty s naprosto 

identickou činností, tak na další typy konkurence uspokojující potřeby klientů 

jiným způsobem. Na základě získaných informací je poté navržena konkurenční 

strategie zahrnující vytvoření a udržení konkurenční výhody.  

 Distribuční články a prostředníci – Jedná se o možnost využití specializovaných 

externích subjektů pro zajištění některých aktivit. (Boučková, 2003, s. 82–83) 

Dále je zde nutné zhodnotit samotné oborového prostředí (odvětví) prostřednictvím 

analýzy všech významných statistik a sledovaných indexů, trendů výjezdů a příjezdů, 

podílu cestovního ruchu na ekonomice atd. (Jakubíková, 2008, s. 83) Hlavním cílem 

analýzy mikroprostředí je však identifikovat a zhodnotit vliv pěti základních 

konkurenčních hybných sil, které zásadně ovlivňují činnost destinace a její postavení na 

trhu. Tyto vztahy je možné popsat prostřednictví Porterova modelu pěti sil, které 

znázorňují úroveň konkurence v odvětví. Jedná se o hrozbu substitučních produktů nebo 

služeb, hrozbu nově stupujících firem (destinací), soupeření mezi stávajícími subjekty, 

vyjednávací vliv odběratelů a vyjednávací vliv dodavatelů. Analýza tohoto modelu nám 

umožňuje pochopit síly, které ve sledovaném odvětví působí a zjistit, které z nich mohou 

významně ovlivnit strategická rozhodnutí destinace (Porter, 1994, s. 3–4). 

V rámci každé z výše uvedených analýz je nutné určit a zhodnotit potenciální příležitosti 

a hrozby, které jsou následně zahrnuty do SWOT analýzy (Palatková, 2006a). 

1.7.3 Vnitřní prostředí destinace 

Při analýze vnitřního prostředí posuzujeme situaci uvnitř subjektu, ve kterém musí 

pracovníci vykonávat své funkce (Donnelly, Gibson a Ivancevich, 1997, s. 56). Jejím 

hlavním účelem je zjistit skutečné postavení destinace na trhu a identifikovat oblasti, ve 

kterých převyšuje ostatní destinace a je tak schopná obstát v konkurenčním boji. Odhaluje 

ovšem i slabé stánky, ve kterých destinace zaostává za ostatními. Zásadní je, že vnitřní 

prostředí obsahuje faktory, které může destinace přímo ovlivnit (Mallya, 2007, s. 53). 

Důležitou součástí analýzy vnitřního prostředí je analýza nabídky destinace tj. primární 

a sekundární nabídky, která shrnuje, co všechno je schopna nabídnout potenciálnímu 

zákazníkovi. Díky ní je možné odhalit, čím se odlišuje od ostatních destinací a na čem je 
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tedy možné stavět konkurenční výhodu. Součástí analýzy nabídky je také analýza 

dosavadních marketingových aktivit, organizace cestovního ruchu, podpory veřejné sféry 

a místního obyvatelstva (Manuál produktů v cestovním ruchu, 2014). 

1.7.4 Analýza konkurence 

V oblasti marketingových aktivit je velmi důležité znát svého konkurenta, neboť se zde 

především zaměřujeme na získání a udržení zákazníka. Destinace mohou být úspěšné 

pouze tehdy, pokud dokáží uspokojit potřeby zákazníka lépe než konkurence. Cílem 

analýzy je proto vytvořit informační základnu o konkurenčních destinacích, která nám 

umožní předvídat budoucí kroky konkurence a tím zpřesňovat svá strategická rozhodnutí 

(Zamazalová, 2010, s. 55). Umožňuje nám odhalit a pochopit konkurenční strategie, 

možné konkurenční výhody a nevýhody, příležitosti a hrozby ze strany konkurence. 

Konkurenci můžeme dělit na přímou (konkurence na stejných trzích s podobnými 

produkty) a nepřímou (konkurence na stejných trzích s odlišnými produkty). Některé 

výrobky a služby jsou však ze strany zákazníků pokládány za substituty, nesmíme proto 

při analýze konkurence zapomínat také na budoucí potenciální konkurenty (Blažková, 

2007, s. 61–62). Analýzu konkurence je možné provádět různými metodami. Mezi 

nejpoužívanější metody patří benchmarking nebo GAP analýza. 

1.8 Marketingový mix 

Marketingový mix patří mezi nejdůležitější nástroje marketingového řízení. Jedná se 

o metodu stanovení produktového portfolia a produktové strategie pro srovnání 

s konkurencí. Hlavní cíl při jeho stanovování spočívá ve správné kombinaci jeho složek 

s ohledem na zákazníka (Foret, 2012, s. 97). Jednotlivé prvky marketingové mixu byly 

navrženy již v 60. letech a zahrnují čtyři základní složky neboli 4P: 

 Product – produkt 

 Price – cena 

 Place – distribuce (proces zpřístupnění produktu konečnému spotřebitel) 

 Promotion – propagace neboli marketingová komunikace 

Filozofii těchto čtyř prvků marketingového mixu je možné shrnout do obecné definice 

„nabídnout zákazníkovi správný produkt za správnou cenu propagovaným správným 

způsobem na správném místě“. Hlavním úkolem tradičního mixu je sladit všechny jeho 
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složky do ideální kombinace a přizpůsobovat je neustálým změnám v okolí. Z toho 

důvodu musí jeho tvorbě předcházet podrobná analýza prostředí destinace a segmentace 

trhu, na základě které je poté vybrán příhodný cílový segment (Ryglová, 2011, s. 108). 

V oblasti cestovního ruchu a marketingu destinace se kromě těchto čtyř základních prvků 

marketingového mixu používají ještě další proměnné: 

 People – lidé (schopnost uspokojit zákazníkovy potřeby) 

 Packaging – balíčky služeb (nabídka služeb v rámci balíčku za jednotnou cenu) 

 Programming – tvorba programů (časový harmonogram produktu, řízení 

pracovního postupu zaměstnanců) 

 Partnership – spolupráce, partnerství, koordinace (spolupráce soukromého 

a veřejného sektoru) (Jakubíková, 2012, s. 187) 

Marketingový mix podle 4P se dívá na trh pouze z pohledu organizace (prodávajícího) 

a nezahrnuje pohled zákazníka, který v současných podmínkách trhu spolurozhoduje 

o jejich úspěchu či neúspěchu. Proto byl vytvořen nový mix složený ze 4C, který se dívá 

na trh z pohledu kupujícího. V následující tabulce je znázorněn jejich vztah: 

Tabulka 1: Vztah mezi 4P a 4C 

4P 4C 

Produkt (product) Hodnota z hlediska zákazníka (customer value) 

Cena (price) Náklady pro zákazníka (cost to the customer) 

Distribuce (place) Pohodlí (convenience) 

Propagace (promotion) Komunikace (communication) 

(Zdroj: Kotler a Keller, 2007, s. 71) 

V dalším textu bude rozebrán marketingový mix z hlediska cestovního ruchu neboli 

rozšířený marketingový mix. 

1.8.1 Produkt (product)  

Produkt destinace je nejvýznamnějším prvkem marketingového mixu a podle Páskové 

a Zelenky (2002, s. 442) je ho možné definovat jako „souhrn veškeré nabídky 

soukromého či veřejného subjektu podnikajícího v cestovním ruchu nebo cestovní ruch 

koordinujícího.“ 

Jedná se o přesně určený balíček služeb distribuovaný prostřednictvím prodeje v systému 

cestovních kanceláři, který je určený pro spotřebu konečným zákazníkem. Baliček je 
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připravován lokálními subjekty s přihlédnutím k potenciálu destinace a znalosti poptávky 

na trhu (Ryglová, 2011, s. 111). 

Na produkt destinace cestovního ruchu je možné nahlížet jako na kombinaci dvou rovin: 

 Fyzická rovina – jedná se o původní nebo odvozené předpoklady (kultura, 

tradice, přírodní podmínky), které tvoří hlavní konkurenční výhodu produktu. 

Důležitá je zde kombinace základních a doplňkových služeb. 

 Symbolická rovina – soubor iluzí, fantazie, představ a snů. Návštěvníci chtějí 

v daném místě zažít něco autentického a zajímavého (Palatková, 2006, s. 136). 

Mezi produktem ve smyslu zboží a služby existuje zásadní rozdíl, kdy zboží je na rozdíl 

od služeb vyráběno a služba je naopak poskytována. Podle Hornera a Swabrooke (2003, 

s. 157) si zákazníci kupující produkt cestovního ruchu (služby pro strávení volného času, 

stravovací a ubytovací služby) pořizují nikoliv výrobek, nýbrž užitek. Jelikož se 

vlastnosti služeb odlišují od vlastností výrobků, liší se také marketing výrobků od 

marketingu služeb. Při tvorbě produktů musíme tedy neustále myslet na to, že pracovníci 

zajišťující poskytnutí služby a klienti čerpající službu jsou součástí samotného produktu 

(Horner a Swarbrooke, 2003, s. 154). 

1.8.2 Cena (price) 

Cena jako jediná složka marketingového mixu produkuje výnosy. Její správné stanovení 

má značný vliv na konkurenceschopnost firmy. Výhodou ceny je, že dokáže rychle 

reagovat na změnu poptávky či konkurence (Kozel, 2006, s. 37). Musí být stanovena tak, 

aby pokryla náklady spojené s poskytnutím služby a zajistila zisk. Zákazníci často 

posuzují destinaci, kterou nikdy nenavštívili, podle její cenové úrovně. Vysoká cena může 

některé spotřebitele přilákat, jiné může naopak ovlivnit negativně. Podle Dommermutha 

si zákazníci, kteří nemají dostatečné informace o destinaci, spojují s vysokou cenou 

vysokou kvalitu a s nízkou cenou očekávají nízkou kvalitu služeb (Morisson, 1995, 

s. 467). Cenové nabídky hrají velkou roli v rámci reklamních kampaní a při podpoře 

prodeje destinace (Palatková, 2006, s. 145). 

Na cenu má velký vliv výše a struktura nákladů, nabídka konkurence a úroveň poptávky. 

„Poptávka stanovuje strop, náklady podlahu a konkurence určuje, kam mezi strop 

a podlahu se cena skutečno dostane“ (Seaton a Bennett, 2004, s. 139). 
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1.8.3 Distribuce (place) 

Hlavním úkolem distribuce je přiblížit produkt destinace konečnému spotřebiteli. 

Distribuce produktů destinace se výrazně odlišuje od distribuce výrobků, neboť služby 

cestovního ruchu mohou být poskytnuty pouze v místě jejich produkce. U služeb tedy 

existují složitější distribuční cesty, které jsou buď přímé, kdy je služba poskytována 

přímo zákazníkovi (objednání služby přímo v hotelu) nebo zprostředkované přes jednoho 

či více distributorů (např. přes cestovní agenturu). Velké změny ve způsobu distribuce 

byly vyvolány rozvojem internetu, kdy se nabídka destinace dostala přímo do domácnosti 

k potenciálnímu zákazníkovi (Ryglová, 2011, s. 122). 

1.8.4 Propagace (promotion) 

Hlavním úkolem propagace je informovat spotřebitele o existenci produktu. V širším 

pojetí je propagace označována za marketingovou komunikaci, jejíž nástroje slouží 

k podnícení prodeje u spotřebitele, efektivnější komunikaci s obchodními partnery 

a vytvoření image destinace (Jakubíková, 2008, s. 240). Propagační sdělení se musí řídit 

čtyřmi zásadami. Jedná se o zásadu upoutat pozornost zákazníka (awareness), vzbudit 

jeho zájem o produkt (interest), vyvolat přání produkt vlastnit (desire) a přesvědčit jej 

o koupi (action). Pokud bereme v úvahu pouze počáteční písmena, jedná se o koncepci 

AIDA (Ryglová, 2011, s. 124). Do marketingové komunikace mimo jiné patří především 

reklama (např. plakáty, televizní a rádiové vysílání, tisk), vztahy s veřejností (public 

relations), osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing (např. telefonický marketing, 

podomní prodej) a vnitřní reklama (Kotler a Keller, 2007, s. 810). 

1.8.5 Lidé (people) 

Služby jsou v cestovním ruchu ve většině případů poskytovány lidmi, kteří zaujímají 

různé role (manažeři, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, aj.). Lidský faktor má velký 

vliv na spokojenost zákazníků a ovlivňuje také kvalitu produktu (Jakubíková, 2012, 

s. 280). Úspěch marketingu služeb závisí ve velké míře na výběru, motivaci, školení 

a řízení lidí. Všichni pracovníci musí mít povědomí o zásadním významu zákazníka při 

„prodeji“ destinace. Je nutné, aby se subjekty v cestovním ruchu dobře staraly o své 

zaměstnance, neboť spokojený zaměstnanec má ve většině případů pozitivnější přístup 

ke klientům (Vaníček a Křesťan, 2006). Je nutné vybrat jak vhodné zaměstnance, kteří 

jsou v přímém kontaktu s klienty, tak i ty, kteří mají na starosti výběr zákazníka. Špatný 
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zákazník může vyvolat konflikt s jinými zákazníky a odradit je od další spotřeby daného 

produktu. V rámci destinace je nutné brát v úvahu kromě zaměstnanců také místní 

obyvatelstvo. Někteří obyvatelé nemusí být příznivě nakloněni k rozvoji cestovního 

ruchu (např. ztráta soukromí). Je nutné jim pečlivě vysvětlit pozitiva turismu, neboť 

místní obyvatelstvo tvoří základní stavební kameny destinace (Ryglová, 2011, s. 136). 

1.8.6 Balíčky služeb (packing)  

Balíček služeb tvoří minimálně dvě či více samostatně stojících služeb, které si zákazník 

zakoupí jako celek za jednotnou cenu. Jedná se tedy o předpřipravený soubor služeb 

(Pásková a Zelenka, 2002, s. 272). 

Spotřebiteli přinášejí úsporu času, neboť si sám nemusí plánovat dovolenou a může využít 

předem připravený balíček. Dále spotřebiteli poskytují cestovatelskou jistotu, kdy se 

nemusí obávat problémů s ubytováním či stravováním. Balíček je připravován na míru 

zákazníkovi podle jeho preferencí, přináší mu tedy maximální užitek. Spotřebitel také 

uspoří finanční prostředky, neboť soubor služeb bývá levnější, než kdyby si každou 

službu zákazník nakupoval samostatně. Balíček služeb mimo jiné umožňuje zákazníkovi 

dodržet stanovený rozpočet, protože jej nemůže překvapit žádné dodatečné náklady za 

neočekávané služby. Balíčkování také přináší výhody samotné destinaci. Dobře sestavená 

nabídka balíčku může na rozdíl od samostatně stojících služeb více podnítit v zákazníkovi 

zájem o navštívení destinace. Balíčkování nám umožňuje přesně zasáhnout vhodné cílové 

segmenty a lépe tak využít kapacitu služeb v destinaci (Ryglová, 2011, s. 134). 

1.8.7 Programování (programming) 

Programování velmi úzce navazuje na tvorbu balíčků a obsahuje úkoly, mechanismy, 

postupy, činnosti, časové rozvrhy a rutiny, prostřednictvím kterých je služba poskytována 

zákazníkovi. Jedná se např. o vytvoření programu zájezdu, kulturních nebo 

společenských akcí, plánování návaznosti dopravních prostředků atd. (Ryglová, 2011, 

s. 136). 

1.8.8 Spolupráce, partnerství (partnership) 

Díky charakteru produktu cestovního ruchu je nutné, aby spolu všichni poskytovatelé 

služeb kooperovali. Partnership proto představuje spolupráci všech zainteresovaných 

subjektů, díky které si mohou snížit náklady a dosáhnout rychlejší návratnosti investic. 
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Jejich spolupráce může probíhat na několika úrovních jak při plánování, přípravě tak 

i prodeji produktu na místním či mezinárodním trhu (Ryglová, 2011, s. 136). Je nutné, 

aby o sobě subjekty navzájem věděly a komunikovaly spolu, neboť zákazník hodnotí svůj 

pobyt v destinaci komplexně jako balíček a pokud nebude s některou jeho částí spokojen, 

destinaci již znovu nenavštíví a nedoporučí ji ani dalším zákazníkům (Foret a Foretová, 

2001, s. 73). Spolupráce také zvyšuje vyjednávací schopnost subjektů ve vztahu 

k veřejným orgánům, národním a nadnárodním asociacím (Ryglová, 2011, s. 137). 

1.9 SWOT analýza 

Jedná se o analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, jejíž cílem je 

identifikovat současnou strategii firmy a zhodnotit její schopnost vyrovnat se se změnami 

prostředí. Silné stránky (strengths) představují skutečnosti, které přináší výhody jak 

destinaci, tak i zákazníkům. Slabé stránky (weaknesses) zaznamenávají to, v čem jsou 

ostatní konkurenti lepší než destinace. Příležitosti (opportunities) vyjadřují věci, které 

mohou destinaci potenciálně přinést úspěch nebo naopak neúspěch. V případě neúspěchu 

se jedná o hrozby (threats) (Jakubíková, 2008, s. 103). Na základě zjištěných informací 

jsou poté navrhovány strategie, které mají za cíl zlepšit a upevnit postavení destinace na 

trhu. Jejich přehled naleznete v následující tabulce:  

Tabulka 2: SWOT analýza 

 Analýza vnitřního prostředí 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

A
n

a
lý

za
 v

n
ějšíh

o
 p

ro
střed

í 

O
: P

říležito
sti 

SO strategie: 

Strategie pro rozvoj 

silných stránek 

destinace. 

WO strategie: 

Eliminace slabých 

stránek a využití 

nových příležitostí. 

T
: H

ro
zb

y
 

ST strategie: 

Eliminace hrozeb 

použitím silných 

stránek. 

WT strategie: 

Nové strategie 

omezující hroby 

a tím i slabé stránky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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1.10 Shrnutí teoretické části práce 

Předchozí část práce obsahuje základní teoretická východiska pro zhodnocení současného 

stavu destinace a navržení vhodných turistických produktů včetně jejich marketingového 

mixu, což nám umožní zvýšit turistickou atraktivitu destinace pro návštěvníky a tím také 

potenciálně zesílit její návštěvnost. 

V kapitole je nejprve z různých hledisek charakterizována samotná destinace a shrnuty 

její základní komponenty. Každou destinaci je nutné patřičně řídit, je zde tedy zdůrazněna 

nutnost existence destinačního managementu zajišťujícího trvalý rozvoj destinace. Aby 

byla destinace prodejná, je nezbytné neustále vyvažovat nabídku destinace a její cíle 

s potřebami návštěvníků. K tomu nám slouží marketing destinace vyznačující se určitými 

specifikami, které vycházejí z jeho struktury, a především z charakteru služeb cestovního 

ruchu. Všechny úspěšné destinace musí mít vytvořen systém marketingového řízení 

destinace, jehož úkolem je propojit destinaci a zainteresované osoby s trhem. Nedílnou 

součástí marketingového řízení je sestavení marketingového plánu, na jehož základě jsou 

plánovány veškeré marketingové činnosti.  

Dále jsou zde charakterizovány analýzy zaměřující se jak na zhodnocení veškerého 

okolního prostřední, tak i oborového prostředí a vnitřního prostředí destinace. Jejich 

cílem je zhodnotit vliv jednotlivých faktorů na současný i budoucí vývoj destinace. 

V záměru kapitoly je detailně rozpracován rozšířený marketingový mix, na jehož základě 

dochází ke stanovení produktového portfolia. Důležité je, aby všechny složky 

marketingového mixu byly v optimální kombinaci a aby byl vytvořen s ohledem na 

zákazníka.  
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2  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Charakteristika destinace Jižní Slovácko 

Destinace Jižní Slovácko se nachází v jihovýchodní části Jihomoravského kraje a je 

tvořena čtyřmi oblastmi Hodonínskem, Kyjovskem, Veselskem a Strážnickem. 

Komplexně se jedná o okres Hodonín. S osobitým nářečím místního obyvatelstva, 

folklorními tradicemi, nezaměnitelnými kroji a srdečností místního obyvatelstva patří 

k nejpozoruhodnějším oblastem České republiky. Destinace také vyniká svými 

jedinečnými památkami a okouzlující přírodní krajinou. Turistům nabízí široké spektrum 

možností, jak zde strávit aktivní nebo naopak odpočinkovou dovolenou. (Ve víru barev 

a chutí, 2010). 

 

Obrázek 1: Destinace Jižní Slovácko 

(Zdroj: Administrativní členění okresu Hodonín, 2008) 

Ze severu je území lemováno listnatými lesy Chřibů a Ždánického lesa, z jihu naopak 

hřebeny Bílých Karpat. Oblast se nachází v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky. 

Díky Vátým pískům, které se nachází v oblasti Bzence, se jí někdy přezdívá Moravská 

Sahara. Území je také známé svými četnými nalezišti ropy, plynu a lignitu především 

okolo Uhřic, Dambořic a Hodonína. Pro geologické nadšence bylo dokonce nedaleko 

Hodonína zřízeno Muzeum naftového dobývání a geologie (Charakteristika okresu 

Hodonín, 2013). 

V oblasti se spíše nachází silniční a železniční sítě s menší hustotou, ale i přesto je Jižní 

Slovácko dobře dostupné autem a také vlakem. Do destinace je možné se dostat 
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mezinárodními rychlíky přijíždějícími z Vídně, Budapeště či Bratislavy, které pokračují 

směrem buďto do Prahy nebo do Ostravy. Automobilem se do destinace mohou turisté 

dopravit prostřednictvím ústřední dálnice D1. Dálnice ovšem končí u Brna, kdy se musí 

návštěvníci napojit na místní silnice I. a II. třídy. Nejbližší letiště se nacházejí v Brně 

a Bratislavě, která jsou považována spíše za místní letiště. Turisté ovšem mohou využít 

také mezinárodních letišť v Praze nebo ve Vídni (Charakteristika okresu Hodonín, 2013). 

V následujícím textu bude destinace analyzována z hlediska různých kritérií, které nám 

umožní zhodnotit současný stav destinace a posoudit její potenciální budoucí rozvoj.   

2.2 Analýza nabídky cestovního ruchu  

Pro úspěšné prosazení destinace na trhu je nezbytné mít zmapované všechny turistické 

atraktivity vytvářející potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti. Spokojenost 

návštěvníka výrazně ovlivňuje také kvalita nabízených atraktivit. Ve zkoumané destinaci 

je primární nabídka dostatečně bohatá. Na vysoké úrovni je také sekundární nabídka, 

která zahrnuje služby umožňující návštěvníkovi uskutečnit pobyt v destinaci. 

V následujícím textu bude detailně rozebrána nabídka destinace.  

2.2.1 Přírodní potenciál  

Turistická destinace má poměrně velký přírodní potenciál, neboť se v ní nachází mnoho 

přírodních atraktivit přitahujících pozornost návštěvníků. Jedná se především 

o chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty. V roce 1996 byla tato přírodní oblast 

zařazena do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO. Velká část území patří 

mezi chráněné přírodní rezervace. V létě jsou navštěvovány především pro možnost pěší 

turistiky po značených cestách, jízdy na koni či pro jízdu na horském kole. Turisté mohou 

strávit dovolenou u vodní nádrže Lučina u Radějova. V zimních měsících jsou zde ideální 

sněhové podmínky jak na běžky, tak na lyžování v zimních střediscích Radějov nebo 

Javorník. Milovníci pěší turistiky i cykloturistiky jistě ocení připravené naučné stezky, ke 

kterým patří naučná stezka Javořinská, Květná, Oskorušová a Šumárnická (Ve víru barev 

a chutí, 2010). 

Dále láká velké množství turistů přírodní park Chřiby vyznačující se zachovalými 

bukovými lesy, vyhlídkovými místy, skalními útvary atd. Stejně jako v Bílých Karpatech 

se v oblasti nachází dobře značená síť turistických stezek. Pro své přírodní bohatství byla 
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oblast navržena do soustavy Natura 2000 zahrnující významné evropské lokality 

(Kyjovsko pro každého, 2015). K významným zajímavostem, které se ve Chřibech 

nachází, patří: 

 Zřícenina hradu Cimburk 

 Pískovcová skála Kozel  

 Nejvyšší vrchol Chřibů Bradlo  

 Hradisko sv. Klimenta  

 Kazatelna  

 Naučná stezka Boří (Kyjovsko pro každého, 2015) 

K významným přírodním památkám je možné také řadit přírodní park Mikulčický Luh, 

vyobrazující lužní krajinu v okolí řeky Moravy. Dále se zde nachází přírodní park 

Strážnické Pomoraví a přírodní park Ždánický les s celou řadou naučných stezek 

nabízející ideální podmínky pro pěší turistiku i cykloturistiku. Mezi další naučné stezky 

nacházející se v destinaci paří například naučná stezka Včelí, Váté písky, Baťův kanál 

a Křížová cesta v Bukovanech (Ve víru barev a chutí, 2010). Další přírodní atraktivity 

v destinaci: 

Tabulka 3: Přírodní rezervace a památky v destinaci Jižní Slovácko 

Přírodní rezervace Přírodní památky 

Písečný rybník u Milotic Bohuslavické stráně Pánov u Hodonína 

Sovince u Nenkovic Osypané břehy u Bzence Háj u Lipova 

Moravanské louky Vojenské cvičiště u Bzence Nad Vápenkou 

Horky u Milotic Jezero u Vacenovic Nivky za Tětřákem  

Hovoranské louky Hošťálka u Skalky Střečkův kopec  

U Vrby nedaleko Ždánic Ježovský lom Výchoz u Čejče 

Jazevčí u Javorníku Losky v Ježově Žerotín u Strážnice 

Porážky u Nové Lhoty Na Adamcích u Želetic Vrchol Náklo  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě prop. materiálů (Ve víru barev a chutí, 2010; Kyjovsko pro 

každého, 2015)) 

2.2.2 Kulturně-historický potenciál 

Jižní Slovácko je destinace s bohatou a zajímavou historií, o čemž také svědčí řada 

pozoruhodných památek, které se tu nachází. Na své si zde přijdou návštěvníci zajímající 

se o hrady a zámky, muzea, galerie, koncerty, výstavy, festivaly atd. Destinace se může 

pyšnit také ZOO, která se nachází v Hodoníně. V následujících tabulkách naleznete výčet 

nejdůležitějších turistických cílů: 
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 Hrady a zámky 

Tabulka 4: Hrady a zámky v destinaci Jižní Slovácko 

Zámek Milotice 
Barokní zámecký areál s nádvořím, jízdárnou, 

konírnou, francouzským parkem a bažantnicí  

Zámek Ždánice 
Sídlo Vrbasova muzea, najdeme zde zámeckou 

Seidlovu vilu, stoletý psí hřbitov a zámecký park.  

Zámeček v Kyjově Sídlo muzea, nejstarší budova v Kyjově. 

Zámecký areál ve Bzenci 
Slouží vinařským závodům, součástí zámecký park 

s více než 900 let starou bzeneckou lípou.  

Zámek Strážnice 
Součástí je historická knihovna a expozice s více než 

400 hudebními nástroji.  

Zámek Čejkovice  V současné době sídlo hotelu. 

Zřícenina hradu ve Bzenci Volně přístupná. 

Zámeček Hodonín Využíván pro potřeby Masarykova muzea. 

Veselský zámek Součástí velká zahrada.  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě prop. materiálů (Ve víru barev a chutí, 2010; Kyjovsko pro 

každého, 2015)) 

 Muzea a galerie 

Tabulka 5: Muzea a galerie v destinaci Jižní Slovácko 

Vlastivědné muzeum Kyjov Expozice archeologická a etnografická. 

Military muzeum Vlkoš 
Muzeum generála Sergěje Jana Ingra, sbírky 

z období 2. světové války.  

Vrbasovo muzeum Ždánice 
Expozice kulturně-historická, národopisná, 

napoleonské památky.  

Radniční galerie v Kyjově Příležitostné výstavy s různou tématikou.  

Městské muzeum ve Veselí 

nad Moravou 
Archeologické, historické a národopisné sbírky. 

Muzeum Vesnice 

jihovýchodní Moravy ve 

Strážnici  

Skanzen s lidovou architekturu Slovácka.  

Masarykovo muzeum 

v Hodoníně 

Stálá expozice o T. G. Masarykovi a příležitostné 

výstavy.  

Galerie výtvarného umění 

v Hodoníně 
Výtvarné díla od konce 19. století po současnost. 

Slovanské hradiště 

v Mikulčicích 
Dvě archeologické expozice. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě prop. materiálů (Ve víru barev a chutí, 2010; Kyjovsko pro 

každého, 2015)) 
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 Technické památky 

Tabulka 6: Technické památky v destinaci Jižní Slovácko 

Baťův kanál 
Historický plavební kanál, vybudovaný na řece 

Moravě. Nabídka pravidelných výletních plaveb. 

Větrný mlýn Starý 

Poddvorov 

Dřevěný sloupový mlýn s původním vnitřním 

vybavením. 

Větrný mlýn v Kuželově Zděný větrný mlýn s plně funkčním vybavením. 

Výkopník Sudoměřice Vyhlídková věž s možností odborného výkladu. 

Muzeum naftového 

dobývání a geologie 
Minulost naftového průmyslu v regionu. 

Hvězdárna ve Veselí nad 

Moravou 
Pravidelná pozorování noční oblohy. 

Muzeum Ve vagónu 

v Ratíškovicích  

Historie těžby lignitu, železniční tratě, původní 

interiér historického železničního vozu. 

Muzeum mlynářství 

Strážnice 
Jedna z nejstarších staveb ve Strážnici. 

Bukovanský mlýn 
Komplex s větrným mlýnem, muzeem, restaurací, 

vinařstvím a ubytováním.  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě prop. materiálů (Ve víru barev a chutí, 2010; Kyjovsko pro 

každého, 2015)) 

 Rozhledny  

Tabulka 7: Rozhledny v destinaci Jižní Slovácko 

Radnice v Hodoníně Postavena v letech 1902–1904, výška 40 m. 

Vyhlídková věž v Mikulčicích Postavena v dubnu 2015, výška 30 m. 

Rozhledna Nový Poddvorov Zpřístupněna v roce 2010, výška 30 m. 

Vyhlídková věž Strážovice   V provozu od roku 2007, výška 8 m. 

Strážní bílá věž Strážnice Postavena kolem roku 1615, výška 20 m. 

Rozhledna Travičná u Tvar. Lhoty Otevřena v roce 2001, výška 34 m. 

Vyhlídka na Holém vrchu Radějov Vybudována v roce 2015, výška 6 m. 

Rozhledna Radošov Postavena v roce 2014, výška 15 m. 

Rozhledna Drahy u Javorníku Zpřístupněna v roce 2010, výška 20 m. 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě propagačního materiálů (Rozhledny a větrné mlýny, 2015)) 

Ke Slovácku také neodmyslitelně patří folklor, lidové tradice, umění, zvyky a speciální 

oděvy (kroje), které jsou neoddělitelnou součástí života člověka v tomto kraji. Destinace 

je unikátní také v tom, že se může pyšnit slováckým tancem „verbuňk“, který byl zapsán 

na seznam nehmotného dědictví UNESCO (Ve víru barev a chutí, 2010). V souvislosti 

s folklórem a lidovými tradicemi se zde koná spousta folklórních festivalů a kulturních 

akcí, které mají v současné době již dlouholetou tradici. Každoročně se jich účastní tisíce 

návštěvníků. Za nejvýznamnější národopisnou slavnost je považován Slovácký rok 

v Kyjově, kdy v průběhu čtyř srpnových dnů mohou turisté navštívit jarmark, krojovaný 
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průvod městem, jízdu králů a doprovodné akce pořádané desítkami národopisných 

souborů. Akce se koná ve čtyřletých intervalech. Mezi další významné kulturní 

a folklorní akce patří: 

 Mezinárodní folklorní festival Strážnice 

 Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně 

 Kyjovské letní slavnosti 

 Odemykání Baťova kanálu 

  Zlatá křídlovka – mezinárodní soutěž malých dechových orchestrů v Hodoníně 

 Concentus Moraviae 

 Strážnické dotyky – festival folkové hudby 

 Bzenecké krojované vinobraní 

Kromě těchto vyhlášených akcí se během celého roku konají ještě další akce zaměřené 

na lidové tradice. Na podzim při sklizni vinné révy se zde pořádají vinařské akce 

označované za vinobraní, které jsou spojené s kulturním a hudebním programem, 

degustací vína a burčáku. K vinařským akcím je možné řadit také tradiční „zarážání hory“ 

či různé degustace vína. K významným folklorním akcím, které se konají v téměř každé 

vesnici, patří křesťanský svátek označovaný za hodovou veselici. V rámci hodů vynikají 

především kroje, které má každá obec odlišné (Kyjovsko pro každého, 2015).  

2.2.3 Vinařský potenciál 

Vinařství na Jižním Slovácku má již téměř tisíciletou tradici. Nachází se zde spousta 

vinařských obcí, pro které jsou typické bohaté sklepní uličky s desítkami a někdy 

i stovkami vinných sklepů, které jsou ukázkou lidového stavitelství lišící se pestrostí 

a originalitou ztvárnění sklepů v každé z nich. Mezi nejvyhledávanější sklepní uličky 

a vinařství patří vinné sklepy Plže v Petrově, Templářské vinné sklepy Čejkovice, sklepní 

ulička Nechvory u Prušánek, sklepní areál Šidleny u Milotic, Mutěnické búdy, Zámecké 

vinařství Bzenec, sklepní areál Pod Starou horou, sklepní oblast Dubňanská hora 

a Habánské sklepy ve Vracově (Ve víru barev a chutí, 2010). 

Velmi oblíbené jsou Moravské vinařské stezky, které k poznávání vinařských oblastí 

neodmyslitelně patří. Mezi hlavní vinné stezky patří Mutěnická, Bzenecká a Kyjovská 

vinná stezka procházející všemi vinařskými podoblastmi Jižní Moravy. Každý okruh je 

propojen s páteřní vinnou stezkou vedoucí ze Znojma do Uherského Hradiště. Všechny 



39 

stezky jsou barevně rozlišeny a v terénu jsou zastoupeny žlutými tabulkami s kolem 

a žúdrem v barvě příslušné stezky. Trasy vedou především kolem polí s vinicemi 

a vinnými sklepy (Ve víru barev a chutí, 2010).  

2.3 Analýza prostředí destinace 

Jedná se o metodu, která slouží ke strategické analýze vnějšího prostředí destinace. 

Destinace je velmi specifický subjekt. Při provádění SLEPTE analýzy proto není možné 

posoudit pouze některé oblasti a musí se brát v úvahu všechny faktory ovlivňující 

úspěšnost destinace v oblasti cestovního ruchu.  

2.3.1 Sociální prostředí 

Počet obyvatel Jižního Slovácka je dle zhruba 155 431, z toho je 76 608 mužů 

a 78 823 žen. Průměrný věk obyvatelstva se pohybuje ve výši 42,3 let. Dle údajů 

z Českého statistického úřadu se počet obyvatel v okrese Hodonín díky menší porodnosti 

a vyšší úmrtnosti neustále snižuje. Úmrtnost v tomto okrese byla v roce 2015 dokonce 

nejvyšší z celého Jihomoravského kraje. Stále zde také převažuje počet obyvatel, kteří se 

z regionu stěhují pryč (Demografický vývoj v JMK, 2016). 

Ve třetím čtvrtletí 2016 navštívilo Jihomoravský kraj celkem 669 545 lidí 

(465 378 rezidentů a 204 167 nerezidentů nejvíce z Polska, Slovenska a Německa), což 

představuje necelých 10,1 % veškeré návštěvnosti České republiky. Návštěvnost v kraji 

dokonce dosáhla třetí nejvyšší návštěvnosti v republice. Počet nerezidentů oproti 

stejnému čtvrtletí loňského roku výrazně vzrostl a to o 8 %. Tuzemští návštěvníci ve 

zkoumaném období tvořili v Jihomoravském kraji 69,5 % celkového počtu hostů 

(Cestovní ruch v JMK, 2016). Nezaměstnanost ve sledovaném okrese dosahuje v průměru 

7,24 %, v celé České republice je pak 5,16 %. Společně s okresem Znojmo zaujímá 

dlouhodobě přední místa v nejvyšší nezaměstnanosti Jihomoravského kraje 

(Nezaměstnanost v JMK, 2016). 

V současné době dochází k velkým změnám ve skladbě rodiny, kdy stále více lidí žije 

v jednočlenných domácnostech, což následně způsobuje snižování porodnosti. Dále 

dochází ke stárnutí obyvatelstva. Lidé čím dál častěji hledají únik před každodenním 

stresem a jezdí více na dovolené. Sílí mimo jiné trend individuálního cestování do méně 
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známých destinací a narůstá počet návštěvníků, kteří se chtějí vzdělávat a sami poznávat 

novou kulturu.  

2.3.2 Legislativní prostředí 

Všechny subjekty v destinaci musí dodržovat právní předpisy stanové státem. 

Poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu nejvíce ovlivňuje živnostenský zákon, 

neboť většinu služeb v rámci cestovního ruchu mohou lidé poskytovat právě na základě 

udělení živnostenského oprávnění (ubytovací a stravovací subjekty, cestovní agentury 

a kanceláře, průvodcovské činnosti atd.). Dále se jedná o zákon o některých podmínkách 

podnikání v CR, který se zaměřuje především na ochranu spotřebitele při prodeji 

a realizaci zájezdu. Nezanedbatelnou váhu má také zákon o dani z přidané hodnoty, která 

je uplatňovaná jak na zboží, tak na služby. V České republice máme tři sazby daně, jedná 

se o základní sazbu 21 %, první sníženou sazbu 15 % a druhou sníženou sazbu 10 %. 

V rámci evropské unie je možné čerpat velké množství finančních prostředků 

z evropských fondů, díky kterým mohou být realizovány nákladnější investice. Pro oblast 

cestovního ruchu je určený Evropský fond pro regionální rozvoj, který podporuje 

udržitelnost, konkurenceschopnost a kvalitu cestovního ruchu na regionální a místní 

úrovni. Dále je možné čerpat dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a nebo 

z Jihomoravského kraje.  

2.3.3 Ekonomické prostředí 

V České republice dochází v současné době k pozvolnému růstu ekonomiky, která byla 

díky celosvětové ekonomické krizi v roce 2008 ochromená a nacházela se v recesi. 

Recese má na odvětví cestovního ruchu jak negativní, tak pozitivní dopad. Ten negativní 

se projevuje v tom, že lidé omezují cestování a snižuje se obsazenost hotelů. Do problémů 

se tak mohou dostat subjekty, které díky recesy přišly o své návštěvníky. Na druhou 

stranu má recese na domácí cestovní ruch také dobrý vliv, neboť lidé upřednostňují pobyt 

v domácích destinacích. 

Panují zde relativně stabilní ekonomické podmínky. V současné době dochází díky státní 

politice ke snižování daňového zatížení pracujících rodičů. Z toho důvodu zůstává více 

finančních prostředků v početnějších domácnostech, což se odráží v rozvoji rodinné 

turistiky v destinaci. Průměrná měsíční hrubá mzda ve 3. čtvrtletí 2016 činila 27 220 Kč 

(pro srovnání za Jihomoravský kraj dosahuje výše 26 413 Kč), což je zhruba o 753 Kč 
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(2,8 %) více než v roce 2015 (Průměrná mzda, 2016). Vidíme, že zlepšující se 

ekonomická situace se také odráží v rostoucí průměrné měsíční hrubé mzdě.  

 Pro cestovní ruch je velmi významný měnový kurz české koruny a jiné velmi preferované 

měny (euro, dolar, libra). V případě posílení koruny se pro zahraniční turisty dovolená 

v České republice zdraží, což může vyvolat snížení návštěvnosti destinace.  

2.3.4 Politické prostředí 

V roce 2015 proběhly krajské i senátní volby. Krajské volby vyhrálo s velkou převahou 

hlasů Ano 2011, za ní se dále umístily ČSSD, Komunistická strana a ODS. Vidíme, že 

kromě ne dlouho existující vítězné strany Ano 2011, mají neustále dominantní postavení 

silné strany s dlouholetou tradicí. V cestovním ruchu působí spíše malé a střední firmy, 

které jsou českou vládou dostatečně podporovány např. podpora financování 

prostřednictvím dotací. V letošním roce 2017 se uskuteční také parlamentní volby, kdy 

se očekává především boj mezi stranou ČSSD a ANO 2011. Výsledky voleb také 

významně ovlivní politickou situaci v republice.  

V současné době se svět potýká s přistěhovaleckou krizí a s ní spojeným terorismem, což 

má velký vliv na rozvoj cestovního ruchu. Názory na tuto krizi se v řadě států liší. 

Zástupci České republiky se staví k přijímání migrantů negativně. Jejich postoj má 

pozitivní vliv na oblast cestovního ruchu. Naše země je zahraničními turisty vnímaná jako 

bezpečná destinace, tudíž si čím dál častěji vybírají Českou republiku pro trávení volného 

času. Stejně tak místní obyvatelé více preferují možnosti dovolené v domácím prostředí.  

2.3.5 Technologické prostředí 

Technologický rozvoj výrazně ovlivňuje úspěšnost nabídky destinace. V současné době 

se díky masovějšímu využívání technologií zkracuje čas potřebný na přepravu jak zboží, 

tak i lidí. Dochází ke zlepšování logistického toku a vznikají nové služby. Co se týká 

informačních technologií, zdokonalují se telekomunikační, administrativní i výpočetní 

techniky, které umožňují zkvalitnit centrální rezervační systémy. Tyto systému společně 

s využíváním internetu pro distribuci produktů výrazně zrychlují výměnu informací 

a rozhodování návštěvníka o navštívení destinace. Návštěvníci také čím dál tím více 

využívají on-line rezervační systémy. Vývoj technologie nám umožňuje zjednodušit 

komunikaci mezi obchodními subjekty a klienty, lépe propagovat nabídku destinace. 

Technologické prostředí se v cestovním ruchu týká také dopravních prostředků, neboť 
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stále roste obliba velmi rychlých lodí, vysokorychlostních vlaků, nízkonákladových 

přepravců či jiných alternativních způsobů dopravy, které významně ovlivní klasický 

způsob cestování. Česká republika bohužel zaostává za některými státy Evropské unie či 

za USA, neboť zde není dostatečná podpora ze strany státu a výzkum a vývoj nových 

technologií musí být ve většině případů hrazen z vlastních zdrojů ekonomických 

subjektů. 

2.3.6 Ekologické prostředí 

V současnosti se za celosvětový problém považuje zhoršování přírodního prostředí a ve 

společnosti narůstá trend potřeby jeho ochrany. Jsou zakládány nejrůznější hnutí za jeho 

ochranu a podporující ekologii. I zde strany státu dochází k zesilování tlaku na 

podnikatelské subjekty (vydávání regulačních opatření a zákonů), aby se staly více 

ekologickými. Některé subjekty již z vlastí iniciativy projevují větší zájem o green 

marketing. V oblasti cestovního ruchu se stává stále více diskutovanou oblastí 

udržitelnost a ohrožení rozvoje cestovního ruchu. Pro plánování udržitelného rozvoje 

mohou subjekty využít „Agendy 21 pro cestovní ruch a průmysl cestovního ruchu“. Díky 

nekoordinovanému rozvoji cestovního ruchu v destinace může dojít k nadměrnému 

využívání přírodních zdrojů, což může poškodit životní prostředí a vyvolat tak konflikt 

mezi návštěvníky a místním obyvatelstvem (např. kvůli jinému způsobu chování). 

2.4 Analýza odvětví destinace 

V oblasti cestovního ruchu je pro destinaci nejdůležitější, aby se mohla úspěšně rozvíjet 

a konkurovat tak ostatním destinacím. Musí se proto stejně jako podnikatelské subjekty 

chovat tržně. Z toho důvodu je nutné analyzovat celé odvětví cestovního ruchu a jeho vliv 

na její potenciální vývoj. Pro tuto analýzu bude následně využita Porterova metoda 

analyzující pět konkurenčních sil působících na destinaci.  

2.4.1 Stávající konkurence v odvětví  

V České republice se nachází řada dalších destinací, neboť celé území je rozděleno na 

15 turistických regionů a 40 různých turistických oblastí. Zkoumaná destinace tvoří část 

jedné turistické oblasti, která se souhrnně nazývá Slovácko (Turistické regiony a oblasti, 

2009). Za další potenciální konkurenty je možné považovat všechny ostatní státy a jejich 

turistické oblasti. Vládne zde silný konkurenční boj a je nutné svoji dominanci postavit 
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na konkurenčních výhodách. V České republice je nejvýznamnějším konkurentem naší 

destinace Praha, kterou navštěvuje většina jak místních, tak hlavně zahraničních turistů. 

Dalšími výraznými konkurenty jsou sousední destinace jako např. Pálava a Lednicko-

valtický areál nebo Východní Slovácko. Je velmi důležité dbát na kvalitu služeb a pro 

upoutání pozornosti zákazníka zdůrazňovat v propagaci destinace její odlišnosti od 

ostatních destinací. V destinaci Jižní Slovácko se snažíme především podtrhnout naše 

následující konkurenční výhody: vinná turistika, folklór, tradice a v poslední době 

především Moravské Toskánsko (přírodní krajina, která se vyskytuje pouze na dalších 

dvou místech na světě). Podrobnější analýza konkurence bude provedena v následující 

podkapitole Analýza konkurence. 

2.4.2 Zákazníci 

Mezi klienty destinace patří právnické (služební cesty) i fyzické osoby (rekreace). 

Destinaci navštěvují jak jednotlivci (rodiny či menší skupiny osob), tak větší skupiny 

(školy, organizace, zájezdy). Ze zahraničních návštěvníků k nám nejvíce přijíždějí lidé ze 

Slovenska, Německa, Rakouska, Anglie, Ruska, ale i z Ameriky. Naši zákazníci mají 

velmi silné postavení, neboť pro ně není těžké změnit rozhodnutí a strávit svoji dovolenou 

v jiné konkurenční destinaci. Typická je pro ně vysoká citlivost na změny cen, hlavně na 

jejich zvýšení a dále na poskytnutí nekvalitní služby. Mají tedy silnou vyjednávací sílu, 

proto subjekty v destinaci musí uspokojovat veškeré jejich požadavky.  

2.4.3 Dodavatelé 

Mezi hlavní dodavatele patří poskytovatelé služeb, a to především poskytovatelé 

ubytovacích a stravovacích služeb, kulturní a historické památky, vinařské a folklorní 

spolky. Dále sem patří regionální výrobci potravin a zboží a další subjekty v destinaci 

(např. místní obyvatelstvo). V destinaci se nachází mnoho subjektů, se kterými je možné 

v rámci destinačních produktů navázat spolupráci. Je potřeba, aby co nejvíce dodavatelů 

podporovalo cestovní ruch, neboť bez jejich činnosti by nebylo možné vytvořit silnou 

a konkurenceschopnou destinaci. V současné době již s některými dodavatelskými 

subjekty spolupracujeme. Každoročně vytváříme růžné brožury pro návštěvníky např. 

s ubytováním, kde jsou vypsány ubytovací subjekty v destinaci. Dále vydáváme přehled 

vinařů a vinařských subjektů v destinaci, celoroční přehled akcí jež tyto subjekty 
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v destinaci pořádají, turistické průvodce, kde jsou jejich poskytované atraktivity 

zveřejňovány atd.  

2.4.4 Vstup nových konkurentů 

V současné době se na zemi vyskytuje spousta konkurenčních destinací, není možné 

ovšem zabránit vzniku nových atraktivnějších turistických cílů. Hrozba vstupu nových 

konkurentů je proto vysoká. Co se týká nákladovosti jejich vstupu, jedná se o málo 

nákladný proces, neboť pro poskytování služeb v rámci destinace není potřeba velké 

množství dlouhodobého majetku ve srovnání např. s výrobními podniky, jejichž 

významnou bariérou vstupu jsou vysoké fixní náklady. Jejich vstupu nebrání ani struktura 

odvětví cestovního ruchu, která se vyznačuje téměř dokonalou konkurencí. Taktéž úspory 

z rozsahu či obtížné používání distribučních systému neslouží jako ochrana před vstupem 

nových konkurentů. Jediné, v čem lze potenciálně spatřovat ochranu před novými 

konkurenty je neustálá a zvyšující se regulace odvětví cestovního ruchu, migrační krize 

a rostoucí počet teroristických útoků, které mohou mít negativní vliv na vznik nové 

konkurence. 

2.4.5 Substituty 

Z pohledu destinace jsou za substituty považovány jak celé destinace, tak samotné 

destinační produkty ostatních destinací, jejichž náplň je podobná až shodná s nabídkou 

analyzované destinace (např. produkty zaměřené na lázeňství, vinnou turistiku, 

cykloturistiku atd.). U nás se jedná např. o výše zmíněné turistické oblasti Pálava 

a Lednicko-Valtický areál anebo Východní Slovácko. Každá z nich nabízí turistům něco 

jedinečného a stejné či podobné služby může kterákoliv z nich poskytovat v jiné kvalitě, 

proto záleží jen na návštěvníkovi, kterou destinaci si vybere a vykoná do ní cestu. Hrozba 

substitutů je tedy pro naši destinaci také velmi významná.  

2.5 Analýza konkurence  

Konkurence je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které podmiňují marketingové 

možnosti destinace. Pro sestavení vhodného destinačního produktu a pro následné 

marketingové aktivity s ním spojeny je třeba znát konkurenční produkty a jejich 

marketing, které jsou či mohou být vytvořeny potenciálními i reálnými konkurenty. Je 

nutné tyto konkurenční destinace nejprve identifikovat a shromáždit o nich co nejvíce 
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informací. Na základě jejich analýzy je poté nutné rozeznat a stanovit konkurenční 

výhody, na kterých bude postaven následný konkurenční boj.  

Za hlavní konkurenty je možné považovat turistickou oblast Pálava a Lednicko-valtický 

areál a druhou část turistické oblasti Slovácko, která leží ve Zlínském kraji, a to Východní 

Slovácko. Dále bude provedena podrobná analýza těchto významných konkurenčních 

destinací. 

2.5.1 Turistická oblast Pálava a Lednicko-valtický areál 

Turistická oblast Lednicko-valtický areál je označována jako „Zahrada Evropy“ a spadá 

pod ni také Pálava neboli Pavlovské vrchy. Dále zahrnuje turisty velmi oblíbenou 

vinařskou oblast Mikulovsko a Hustopeče. Významnou turistickou atraktivitou jsou 

v oblasti Novomlýnské nádrže nazývané „Moravské moře“, v jejichž blízkosti, kousek od 

Pasohlávek, se nachází velký aquapark Aqualand Moravia. Jedná se o oblast, kterou 

celosvětově proslavil nález sošky Věstonické Venuše. Lednicko-valtický areál je zapsán 

na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, neboť se jedná o nejrozsáhlejší 

komponovanou krajinu v Evropě. Krajinná oblast Pálava byla rovněž oceněna organizací 

UNESCO a pro své přírodní bohatství byla zapsána jako biosférická rezervace Dolní 

Morava. Nachází se zde velké množství historických hradů a zámků lákající své 

návštěvníky na tajuplné příběhy. Oblast oplývá velkým potenciálem pro pěší turistiku, 

cykloturistiku, vodní sporty, rybářství a vinnou turistiku. Nachází se zde velké množství 

jak cyklostezek, tak turistických tras. Novomlýnské nádrže jako jedny z mála na Jižní 

Moravě nabízejí prostor všem milovníkům vodních sportů, a to především jachtařům 

a surfařům. Oblast je proslulá také svými pálavskými vinohrady a vinnými sklepy. Je zde 

udělována certifikace VOC (Vína Originální Certifikace) Pálava vyjadřující skutečnost, 

že víno, které získalo toto ocenění bylo vyrobeno pouze z hroznů vypěstovaných v dané 

lokalitě. Jako jedna z mála organizací v České republice je oblastní destinační agentura 

certifikována organizací Český systém kvality služeb, zabývající se neustálým 

zvyšováním kvality služeb (Pálava a Lednicko-valtický areál, 2014–2017). V oblasti si 

mohou návštěvníci zakoupit turistickou kartu Pálava Card. Jejím využitím získají řadu 

výhodných slev na vstupy do vybraných památek, slevy na ubytování a stravování či jiné 

atraktivity (Pálava Card: Vychutnejte si Jižní Moravu, 2017). 
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Tabulka 8: Destinační produkty v turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál 

Produkty Charakteristika a náplň turistického produktu 

 

 

 

Za vínem 

 

 

V rámci produktu jsou turisté zvaní, aby navštívili oblast, kde má 

vinařství nejsilnější tradici. 

 Návštěva sklepení Státního zámku Valtice 

 Expozice o vinohradnictví na Zámku Mikulov 

 Cykloturistika po vinařských stezkách spojená s návštěvou 

vinných sklepů a poznání moravské pohostinnosti 

 Vinařské akce (Pálavské vinobraní v Mikulově, Valtické vinné 

trhy, otevřené sklepy, zarážání hory, degustace vín atd.) 

 Všechny vinné sklepy v dané oblasti 

Poznání 

a zážitky 

Produkt se soustřeďuje na poznání krásy přírodního a historického 

potenciálu destinace při putování pěšky, na kole či na koni. 

 Množství turistických tras a cyklostezek 

 Plavba výletní lodí 

 Poznání kultury, architektury a uměleckých děl 

 Folklór a tradice, vinná turistika, gastronomie 

 Historické památky (Státní zámek Lednice, Státní zámek Valtice 

se sklepením, Dívčí hrady atd.) 

 Tradiční kulturní akce 

 Technické památky – akvadukt v Lednici, nádrže Nové Mlýny, 

Historický vinný lis v Pavlově, Kontribučenská sýpka 

Na kole 

Jsou zde vyzdvihnuty výborné podmínky pro cyklistiku. Zdůrazňuje 

se zde také jejich bezpečná sjízdnost i pro méně zdatné cyklisty. 

 Cyklistické okruhy spojující zámky a salety Lednicko-valtického 

areálu 

 Perfektně značené cyklotrasy v rámci oblasti 

 Vinařské stezky v čele s Mikulovskou vinařskou stezkou 

 Možnost napojení na dálkové trasy jako je Greenways spojující 

Prahu a Vídeň a na Jantarovou stezku, která přivádí cyklisty 

z Polska a vede až do Vídně 

Aktivní léto 

Láká turisty na prožití příjemné a aktivní letní dovolené. 

 Trávení dovolené v rekreační oblasti Pasohlávky 

 Možnost surfingu, jachtingu, windsurfingu, adrenalinové atrakce, 

rybaření 

 Jezdecká turistika po místních vinicích  

 Návštěvy vinných sklepů s degustací 

 Široká škála sportovních aktivit 

 Kulturně historické památky a kulturní akce 

Zdraví 

a relaxace 

Produkt se zaměřuje na zdraví a odpočinek návštěvníků. 

 Moderní lázně v Lednici 

 Wellness centrum v rekreační oblasti Pasohlávky  

 Další wellness služby v hotelech a sportovních zařízeních 

 Možnost vycházek po krásné krajině 

 Kulturně historické památky a kulturní akce 
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Zima 

netradičně 

Produkt zdůrazňuje možnost strávit zimní dovolenou jinak, a nejen 

na horách a zasněžených sjezdovkách. 

 Masáže a koupele v místních lázních 

 Prohlídky zámků a parků 

 Vinné sklepy a degustace vín 

 Zimní nabídka hotelů zaměřená na wellness 

 Kulturní akce 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě katalogu turistických zajímavostí a služeb Pálava a Lednicko-

valtický areál (Pálava a Lednicko-valtický areál, 2016)) 

Velkou výhodu destinace můžeme spatřovat v existenci destinační agentury zastřešující 

celou oblast turistického regionu, která plní všechny své funkce. V současné době je 

v oblasti realizován projekt „Tvorba a propagace produktů, realizace marketingové 

kampaně turistické oblasti“, který se speciálně zaměřuje na marketingové aktivity 

destinace v oblasti cestovního ruchu. Destinace se plně snaží o společnou tvorbu 

turistických produktů a jednotný marketing. Cílem destinace je vytvořit vysoce 

konkurenceschopné a specifické regionální produkty, vybudovat a propagovat společnou 

produktovou značku, navrhnout turistický informační systém jak pro návštěvníky, tak 

i odbornou veřejnost a realizovat marketingovou kampaň zdůrazňující jedinečnost 

turistické destinace. Hlavními partnery projektu jsou Jihomoravský kraj, Centrála 

cestovního ruchu – Jižní Morava, Město Mikulov, Město Valtice, Obec Lednice, DSO 

Mikulovsko a Národní vinařské centrum (Projekt „Tvorba a propagace produktů, 

marketingová kampaň", 2009). 

2.5.2 Východní Slovácko 

Východní Slovácko je významný národopisný region nacházející se na Východní 

Moravě. Jedná se o velmi úrodný kraj s vinnou révou, živým folklorem a lidovou 

architekturou. Území Východního Slovácka je tvořeno rovinami, pahorkatinami 

i vrchovinami. Na východě se táhne pásmo Bílých Karpat s vrcholy Javořina a Velký 

Lopeník. Východní Slovácko je oblastí s bohatou historií a celou řadou památek. Stejně 

jako u předchozí destinace hraje víno a vinařství v regionu důležitou roli. Návštěvnost 

turistů v oblasti má spíše sezonní charakter, kdy nejvíce turistů přijíždí především 

v letních měsících. Stejně jako turistická destinace Pálava a Lednicko-valtický areál 

disponuje Východní Slovácko turistickou slevovou kartou Region Slovácko Pas, 

nabízející návštěvníkům řadu zajímavých slev (Slovácko ve víru barev a chutí, 2009). 
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Tabulka 9: Destinační produkty v turistické oblasti Západní Slovácko 

Turistické atraktivity 

Kultura, 

folklór 

a tradice 

Produkt se zaměřuje na rozmanitou nabídku Východního Slovácka, 

kterou jde poznat mnoha způsoby. 

 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum v Luhačovicích, 

Letecké muzeum v Kunovicích, Muzeum J. A. Komenského 

v Uherském Brodě 

 Prohlídky slováckých galerií např. Galerie v Uherském Hradišti, 

Galerie Jožky Úprky 

 Lidové kroje, zvyky, obyčeje, tradiční a řemeslná výroba 

 Návštěva kulturních akcí např. Slavnosti vína v Uherském Hradišti, 

Svatomartinské žehnání vína, hody, degustace vín, otevřené sklepy, 

Národní cyrilometodějská pouť 

 Slovácká tržnice v Uherském Hradišti 

 Jízda Králů ve Vlčnově 

Letní 

dovolená 

Zaměřuje se na možnosti, jak strávit letní dovolenou. 

 Adrenalinové sporty např. horolezectví či vyhlídkové lety 

v Kunovicích 

 Dovolená u vody na Smraďavce, areál Štěrkoviště v Otrokovicích, 

přehrada u Luhačovic, Aquapark v Uherském Hradišti 

 Jezdectví v Buchlovicích, Uherském Hradišti, hiporehabilitace 

v Koryčanech 

 Plavba po Baťově kanále 

 Putování po Cyrilometodějských stezkách 

 BalonCentrum Břestek 

 Odpočinek na Slováckém dvoře 

Lázně 

Produkt zdůrazňující možnost odpočinku a regenerace v destinaci. 

 Moderní lázeňská zařízení v Luhačovicích a Buchlovicích (Lázně 

Leopoldov) 

 Široká nabídka kulturních a společenských akcí 

Historické 

památky 

Produkt se soustředí na poznání historického potenciálu destinace. 

 Hrad Buchlov a Zámek Buchlovice 

 Duchovní centrum Velehrad 

 Židovské památky v Uherském Brodě 

 Soubor církevních památek v Uherském Hradišti 

 Větrný mlýn v Kuželově, Archeoskanzen Modrá, Skanzen Park 

Rochus 

Příroda 

Přiblížení přírodního potenciálu destinace návštěvníkům. 

 Biosférická rezervace UNESCO Bílé Karpaty 

 NS Po zeleném Hoštětíně, NS Lopeník, NS Porozumění 

u Velehradu 

 Sbírka fuchsií na Zámku Buchlovice  

Víno 

a vinařství 

Produkt zdůrazňuje fakt, že Slovácko je krajem vinic a vína.  

 Návštěva sklepních oblastí a vinných sklepů spojená s degustací 

vína 
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 Kulturní akce spojené s vínem – degustace vín, Slavnosti vína 

v Uherském Hradišti, otevřené sklepy, zarážání hory, vinobraní 

 Cykloturistika po vinařských stezkách 

 Galerie slováckých vín v Uherském Hradišti 

 Vinné sklepy Mařatice 

Zimní 

dovolená 

Zaměřuje se na možnost využití lyžařských středisek pro zimní sporty. 

 Lyžařské středisko v Osvětimanech či na Stupavě 

 Lyžařský svah s umělou hmotou v Uherském Hradišti, Jarošově  

 Kvalitní ubytovací a stravovací zařízení s možností wellness 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě webového portálu Region Slovácko (Slovácko: Úplný průvodce 

regionem, 2008)) 

Destinace Východní Slovácko je řízena destinační agenturou Region Slovácko – sdružení 

pro rozvoj cestovního ruchu, která koordinuje činnost v oblasti cestovního ruchu 

a provádí poradenství prostřednictvím poskytování doporučení a námětů v kulturní, 

sociální a hospodářské oblasti v daném regionu. Sdružení dále zastupuje navenek 

právnické osoby a jiné subjekty působící ve Východním Slovácku. Hlavním 

a dlouhodobým cílem destinace je vytváření konkurenceschopných regionálních 

produktů a jejich zavádění na domácím a zahraničním trhu cestovního ruchu. S tím také 

souvisí společná koordinace rozvoje cestovního ruchu a podpora růstu kvality 

turistických služeb v regionu. V oblasti rovněž dochází k podpoře rozvoje malého 

a středního podnikání čímž jsou podporovány aktivity zaměřené na zvyšování turistické 

úrovně a rozšiřování její nabídky. Destinace má také vytvořený jednotný vizuální styl, 

který uplatňuje v rámci všech marketingových aktivit. V rámci destinace je udělováno 

ocenění „Tradiční výrobek Slovácka“, které zaručuje kvalitu výrobku a jejich vazbu na 

dané území. (Slovácko: Úplný průvodce regionem, 2008). 

2.5.3 Ubytovací infastruktura v destinacích 

V příloze č. 1 a 2 jsou zobrazeny tabulky, ve kterých můžeme vidět detailní rozpis 

ubytovacích zařízení, jejich počet, množství lůžek, počet hostů a počet přenocování, které 

jsou vyjádřeny pro každou z analyzovaných destinací. Nejlépe je na tom destinace Pálava 

a Lednicko-valtický areál, která má nejvyšší počet ubytovacích zařízení, lůžek, 

návštěvníků i přenocování. Turisté zde ovšem stráví nejkratší dobu, neboť se destinace 

vyznačuje nejmenším průměrným počtem přenocování ze všech zkoumaných destinací. 

Analyzovaná destinace Jižní Slovácko na tom není také špatně. V celkovém počtu 

zařízení a lůžek se umístila na třetím místě. V průměrném počtu přenocování dosahuje 
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dokonce hodnoty 2,6 noci. V souhrnu je nejhorší situace v destinaci Východní Slovácko, 

neboť kromě průměrného přenocování dosahuje nejhorších hodnot u všech sledovaných 

ukazatelů. 

2.5.4 Komplexní porovnání destinací 

Tabulka 10: Komplexní přehled atributů porovnávaných destinací 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Pálava a LVA Východní Slovácko Jižní Slovácko 

Destinační agentura 

ANO – Pálava a 

Lednicko-valtický 

areál, z.s. 

ANO – Region 

Slovácko, z.s. 
NE 

Turistické produkty ANO ANO NE 

Turistické karty 
ANO – Pálava 

Card 

ANO – Region 

Slovácko Pas 
NE 

Ucelený turistický 

web 

ANO – 

www.palava-lva.cz 

ANO – 

ww.slovacko.cz 
NE 

Certifikace výrobků 
ANO – VOC 

Pálava 

ANO – Tradiční 

výrobek Slovácka 
NE 

Český systém kvality 

služeb 

ANO – Pálava a 

Lednicko-valtický 

areál, z.s. (1. 

stupeň) 

NE NE 

Počet ubytovacích 

zařízení 
248 91 102 

Průměrná délka 

přenocování 
2,0 2,7 2,6 

Cyklostezky 

a vinařské stezky 
ANO ANO ANO 

Turistické trasy ANO ANO ANO 

Vinná turistika 

a folklór 
ANO ANO ANO 

Nejvýznamnější 

kulturní akce 
Pálavské vinobraní 

Slovácké slavnosti 

vína 
Slovácký rok 

Hrady a zámky ANO ANO ANO 

Technické památky ANO ANO ANO 

Památky UNESCO ANO  NE NE 

Biosférické rezervace 

UNESCO 

ANO – Dolní 

Morava 
ANO – Bílé Karpaty ANO – Bílé Karpaty 

Nehmotné památky 

UNESCO 
NE 

ANO – Slovácký 

verbuňku, Jízda králů 

ANO – Slovácký 

verbuňku, Jízda králů 

Významné vodní 

plochy 

Novomlýnské 

nádrže 

Štěrkopísková jezera 

Ostrožská Nová Ves 
Rybníky u Hodonína  

Vodní sporty ANO NE NE 

Zimní sporty ANO ANO ANO 

Lázeňství 
ANO – Lázně 

Lednice 

ANO – Ostrožská 

Nová Ves, Lázně 

Leopoldov 

ANO – Lázně 

Hodonín 
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Na základě údajů komplexního porovnání destinací můžeme vidět, že námi analyzovaná 

destinace zaujímá spíše slabší postavení v oblasti cestovního ruchu, a to především díky 

neexistenci destinační agentury, turistických produktů a uceleného webu. Velkou 

nevýhodou je také absence jednotného vizuálního stylu, kterým by se destinace 

prezentovala okolnímu světu. V destinaci se nenachází žádná památka UNESCO a nejsou 

zde ani vhodné podmínky pro vodní sporty. Nejsilnější postavení z analyzovaných 

destinací zaujímá Pálava a Lednicko-valtický areál, ve které již několik let probíhá 

komplexní řízení cestovního ruchu ze strany destinační agentury. Významným a silným 

konkurentem je taktéž Východní Slovácko, jehož veškeré činnosti v rámci cestovního 

ruchu řídí také destinační agentura. V Jižním Slovácku májí ovšem silné postavení tradice 

a folklór, které jsou u řady turistů velmi oblíbené. Máme zde hustou síť turistických 

stezek a cyklostezek. Velmi oblíbená je zde vinařská turistika a poznávání historických 

památek. Za velkou konkurenční výhodu je možné považovat přirozeně zvlněnou 

přírodní krajinu přezdívanou Moravské Toskánsko, která čím dál tím více láká turisty 

z celého světa. Vidíme, že je v rámci analyzované destinace potřeba zlepšit systém řízení 

cestovního ruchu založením destinační agentury a tvorbou turistických produktů, které 

by destinaci komplexně a jednotě prezentovaly okolnímu světu. Jen tak je možné obstát 

v silném konkurenčním boji. 

2.6 Analýza zákazníků  

Analýza poptávky byla vypracována na základě jak sekundárních dat, tak vlastního 

dotazníkového šetření. Sekundární data byla získána prostřednictvím centrály 

CzechTourism, která v rámci projektu zaměřeného na domácí cestovní ruch prováděla 

monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Projekt byl realizován od 

roku 2010 do roku 2014 a prováděl se vždy dvakrát ročně jednou v létě a jednou v zimě 

(Monitoring spokojenosti návštěvníků krajů ČR, 2010). Jelikož se jedná o data, která jsou 

již starší a zahrnují celou Jižní Moravu, provedla jsem také vlastní dotazníkové šetření, 

které se zaměřovalo pouze na oblast Jižního Slovácka, abych si výsledky šetření centrály 

ověřila a zpřesnila. 

2.6.1 Sekundární výzkum – Analýza návštěvnosti na Jižní Moravě 

V roce 2014 se výzkumu centrály CzechTourism zúčastnilo v letním období 

100 respondentů z toho bylo 63 mužů a 37 žen. V zimním období se jej účastnilo také 
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100 respondentů a z nich bylo 48 mužů a 52 žen. Dle jejich údajů navštěvuje Jižní Moravu 

nejvíce lidí ve věku 35–49 let, poté mladší lidé ve věku 26–34 let anebo mladí lidé do 

25 let. Starší lidé 60 let a výše patří mezi méně početnou skupinu návštěvníků.   

Návštěvníci v letní sezoně přijíždí do regionu z různých vzdáleností, nejčastější ovšem 

ze vzdálenosti větší než 100 km. V zimě ovšem převažuje množství návštěvníků, 

přijíždějících do oblasti ze vzdálenosti do 50 km. Téměř 90 % všech návštěvníků přijíždí 

autem a malá část vlakem, linkovým autobusem nebo na kole. Většina z nich stráví v kraji 

pouze jeden den, kdy si vyjedou na jednodenní výlet bez noclehu. Při návštěvě je 

doprovází především partner, partnerka či přátelé. Dále přijíždí často s malými či staršími 

dětmi (školní věk). Návštěvníci se ve většině případů stravují v restauracích. Jejich útrata 

se každoročně zvyšuje a v současné době se pohybuje v průměr 500 Kč na osobu/den 

v rámci pobytu. Jelikož tudy většina návštěvníků pouze projíždí, nevyužívají proto 

ubytovacích služeb. Pokud se zde ovšem ubytují a stráví zde delší pobyt, vybírají si spíše 

k pobytu penzion, kemp či ubytování u známých nebo na chalupě. Jen malé procento 

z nich se ubytuje v přímo v hotelu.  

Co se týká propagace tak většina turistů žádnou upoutávku na region před jejím 

navštívením nezaznamenává. Někdy na ni ovšem narazí na internetu nebo ve formě 

venkovní reklamy, to se však stává pouze málo. Velkým impulzem pro navštívení je pro 

ně doporučení přátel. Malé procento navštíví destinaci na základě upoutávky v mediích 

či reklamy v katalogu. Informace o oblasti si nejčastěji vyhledávají na internetu 

prostřednictvím internetových vyhledávačů jako je Google či Seznam. Návštěvníci oblast 

nejčastěji navštěvují kvůli relaxaci a poznávání jejich tajů a krás. Také pěší turistika, 

cykloturistika, sport a zábava přitahují do oblasti velké množství turistů. Kvůli slabým 

zimám navštěvuje region stále menší množství turistů zajímající se o zimní sporty. Je to 

logické, neboť zde již řadu let nebylo v zimě dostatek sněhu. 

Turisté jsou obecně s návštěvnou v oblasti velmi spokojeni a rádi se do ní opakovaně 

vrací. Návštěvníci nejradši navštěvují destinaci na základě své dobré zkušenosti, a že byli 

s regionem spokojeni. Dále velmi oceňují přátelskost místního obyvatelstva a péči 

o čistotu a pořádek. Nejvíce jsou ovšem nespokojeni s dopravní infrastrukturou 

a cenovou úrovní nabízených služeb. V zimě jim také často vadí špatné podmínky na 

lyžování a nedostatek služeb s tím spojených. Někteří turisté jsou nespokojeni 
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s vybaveností regionu atraktivitami pro rodiny s dětmi (Monitoring spokojenosti 

návštěvníků krajů ČR, 2010). 

2.6.2 Primární výzkum – Analýza návštěvnosti na Jižním Slovácku 

Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak je destinace Jižní Slovácko (její 

nabídka atraktivit, propagace, možnosti ubytování, stravování) vnímaná ze strany 

návštěvníků, kteří destinaci již navštívili nebo se na návštěvu destinace teprve chystají. 

Před samotným zahájením dotazníkového šetření jsem si nejprve stanovila časový 

harmonogram. 

Tabulka 11: Časový harmonogram výzkumu 

Časové období Fáze výzkumu 

01/2017 Stanovení metody sběru dat 

01/2017 Sestavení dotazníků 

02–03/2017 Sběr dat 

03/2017 Analýza dat 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Metodu dotazníkového šetření jsem si zvolila z důvodu finanční nenáročnosti a možnosti 

oslovit velké množství anonymních respondentů. Dotazník jsem vytvořila v elektronické 

formě pro lepší zacílení respondentů. Elektronická forma byla také vybrána z důvodu 

snadnější filtrace otázek, neboť bylo nutné strukturu dotazníku a obsah otázek přizpůsobit 

různým skupinám respondentům (např. pro ty, kteří destinaci již navštívili, nenavštívili 

nebo o návštěvě teprve přemýšlí). Struktura dotazníku vypadala následovně. V jeho 

úvodu byly uvedeny informace pro respondenta, které mu sdělovaly, čeho se dotazník 

týká, k jakému účelu budou výsledky dotazníku použity a odhadovaný čas pro jeho 

vyplnění. U každé otázky byly poté přesně uvedeny pokyny pro jejich správné vyplnění. 

Dotazník obsahuje otázky, které je možné podle jejich charakteru rozdělit do pěti skupin. 

Jedná se o uzavřené otázky s možností buď jedné či více možných odpovědí, anebo 

polouzavřené otázky, kde si mohl respondent vybrat buď z uvedených odpovědí, nebo 

mohl vyjádřit svůj vlastní názor. Dále se jedná o osobní otázky, díky kterým je možné 

získat údaje o respondentovi, hodnotící otázky, ve kterých respondent může na hodnotící 

škále vyjádřit spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb a otevřené otázky, které 

dávají respondentovi prostor pro vlastní vyjádření. Zpracovaný dotazník můžete nalézt 

v příloze č. 3.  
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Výzkum jsem realizovala na přelomu měsíce února a března konkrétně ve dnech 20.2.–

12.3.2017. Respondenty jsem oslovovala prostřednictvím sociálních sítí, diskuzních fór 

a mailu. Vybírala jsem si především členy skupin a uživatele diskuzních fór s tématikou 

cestování a turistiky. Snažila jsem se oslovit primárně osoby z jiných destinací, krajů či 

zemí. Prostřednictvím mailu jsem oslovovala osoby, které již naši destinaci navštívili 

a jejich mailové adresy máme zapsány v naší databázi. Adresy nám návštěvníci 

dobrovolně sdělují ze své vlastní iniciativy, neboť chtějí pravidelně zasílat novinky 

a plánované akce v destinaci. Po ukončení dotazníkového šetření jsem data následně 

zpracovala prostřednictvím programu Microsoft Office Excel. V rámci analytické části 

nebudou rozebrány všechny otázky, ale pouze ty, které mi umožní posoudit přesnost 

dotazníkového šetření centrály CzechTourism a zjistit situaci v konkrétní destinaci.   

 Analýza výsledků dotazníkového šetření  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 122 respondentů z toho bylo 85 žen 

(69,67 %) a 37 mužů (30,33 %). Dotazník byl od všech respondentů vyplněn korektně 

podle předepsaných pokynů. Z celkového počtu destinaci navštívilo 88 z dotazovaných 

respondentů a 34 respondentů v Jižním Slovácku nikdy nebyli, ovšem 18 z nich 

o návštěvě destinace uvažuje z důvodu výborných podmínek pro turistiku a sport, kvůli 

poznání historie, místní architektury, kultury, z důvodu přírodní krajiny (Moravské 

Toskánsko) a kvůli vinné turistice. Nejvíce respondentů přesně 56 spadá do věkové 

skupiny 19–26 let, další velkou skupinu tvoří respondenti ve věku 27–40 let v počtu 

43 respondentů a osoby ve věku 41–59 let v počtu 17 respondentů. Ostatní věkové 

kategorie jsou zastoupeny pouze v malém počtu.  

 

Graf 1: Věkové složení respondentů 

 (Zdroj: Vlastní zpracování)  

46%

35%

14%

3% 2%

19–26 let

27–40let

41–59 let

0–18 let

60 a více let



55 

Jelikož destinaci navštívilo pouze 88 ze 122 dotazovaných respondentů, byl výzkum 

proveden pouze u nich, ostatní respondenti byli díky filtraci z dotazníkového šetření 

vynecháni.  

Respondenti do destinace nejčastěji přijíždí na základě vlastní iniciativy, neboť tuto 

možnost zvolilo skoro 70 % z dotazovaných respondentů. Dále destinaci navštěvují 

z důvodu dobrého doporučení od přátel. Malá část z nich přijíždí po shlédnutí reklamy na 

internetu nebo v tisku. Nejčastěji je při návštěvě destinace doprovázeli přátelé či partner 

nebo partnerka. Velkou část respondentů také doprovází rodiče, manžel či manželka, 

anebo děti. Hlavním účelem jejich cesty byla především turistika a sport, folklór a vinná 

turistka. Dále je nejvíce lákal kulturně-historický potenciál destinace a přírodní krajina 

(Moravské Toskánsko). Nejméně návštěvníků přijelo za účelem nákupů, školení či 

lázeňského pobytu. Do destinace se téměř 80 % respondentů dopravilo osobním 

automobilem. Menší část z nich do destinace přijela vlakem, autobusem nebo na kole. Jen 

pár z nich (4 %) přijeli na motocyklu nebo zájezdovým autobusem. Dotazovaní 

respondenti byli nejčastěji ubytovaní v penzionu nebo u přátel. Někteří z nich byli 

ubytovaní v kempu. Hotelových služeb využila pouze malá část respondentů (7 %). Co 

se týká délky jejich pobytu 37 respondentů (42 %) strávilo v destinaci víkendový pobyt 

s 1–2 noclehy. Na delší pobyt přijelo 25 z nich (29 %) a to na 3–7 nocí. 16 respondentů 

(18 %) strávilo v destinaci 8 a více nocí a jednodenní pobyt uskutečnilo 10 respondentů 

(11 %). 

 

Graf 2: Délka pobytu návštěvníků v destinaci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z dotazovaných respondentů pouze 8 % nevyužívalo služeb stravovacích zařízení 

v destinaci a stravovali se pouze z vlastních zdrojů. Zbytek respondentů se stravovalo 
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také dotazováni ohledně propagace destinace. Zjišťovala jsem u nich, zda před jejím 

navštívením zaznamenali nějakou reklamu či upoutávku na destinaci. Bohužel 50 % 

všech dotazových respondentů žádnou reklamu nezaznamenalo. Nejvíce účinná je podle 

výsledků dotazování reklama na internetu, neboť tu zaregistrovalo 32 % respondentů 

(28 respondentů). Pouze malá část z nich (8 %) si všimla reklamy na rozhlasových 

médiích či v tisku (7 %). 

 

Graf 3: Zaznamenaná upoutávka na destinaci před jejím navštívením  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V současné době si ještě návštěvnicí předem zjišťují informace o destinaci, kterou se 

chystají navštívit. Vyplívá to také z mého průzkumu neboť 72 % všech dotazových 

respondentů si před návštěvou zjišťovalo informace o atraktivitách a nabízených službách 

v destinaci, a to nejčastěji prostřednictvím turistických informačních portálů (Jižní 

Morava, Kudy z nudy aj.). Dále si nejvíce informací zjišťovali od přátel, kteří již destinaci 

navštívili anebo na Facebooku a sociálních sítích. Malá část z nich čerpala informace 

v turistických informačních centrech či v cestovních kancelářích, agenturách nebo 

veletrzích. Zbytek respondentů 28 % si informace vyhledávali až na místě.  

 

Graf 4: Aktivity, jejichž prostřednictvím si návštěvníci vyhledávali informace  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z celkového počtu bylo s návštěvou destinace velmi spokojeno 64 % respondentů a 35 % 

jich bylo spíše pokojeno. Pouze 1 respondent byl s návštěvou destinace nespokojen. 

O oblíbenosti destinace také vypovídá fakt, že 73 % respondentů by se do destinace rádo 

vrátilo v blízké době (do 1 roku) a 24 % také, ale s delším odstupem. Zbytek respondentů 

(3 %) o návštěvě již neuvažuje. Velká část z těch, kteří uvažují o návratu do destinace, 

jsou motivováni především turistickým potenciálem, kulturními akcemi, folklórem, 

vinnou turistikou, poznáním kulturně-historických památek a přírodní krajinou 

(Moravskému Toskánsku). 

 

Graf 5: Atraktivity motivující návštěvníky k opětovné návštěvě destinace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

O výborné úrovni destinace mimo jiné svědčí fakt, že 97 % z dotazovaných respondentů 

by ostatním lidem doporučilo návštěvu v destinaci a pouze 3 % ne. 

Výsledky mého dotazníkového šetření se ve většině případů shodují s výsledky, které 

zjistila při svém šetření centrály CzechTourism, a budu z nich také vycházet při návrhu 

produktů.  

43

37

37

37

30

30

27

10

6

6

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Turistika a sport

Zábava (kulturní akce, jídlo atd.)

Folklór

Vinná turistika

Poznání (historie, architektura atd.)

Přírodní krajina (Moravské Toskánsko)

Návštěva rodiny a přátel

Zdraví (lázně, léčení, rehabilitace atd.)

Nákupy

Venkovská turistika (agroturistika)

Práce (školení, konference atd.)



58 

2.7 SWOT analýza 

Na základě výsledků předchozích analýz byla sestavena SWOT analýza, prostřednictvím 

které je možné zhodnotit jednotlivé faktory ovlivňující tvorbu produktového portfolia 

destinace. V každé ze čtyř oblastí jsem zvolila 7 faktorů, u nichž budou dále stanoveny 

jejich váhy. Tím bude zjištěno, které z nich mají zásadní dopad na úspěšnost destinace 

a se kterými je nutné dále pracovat.  

2.7.1 Analýza příležitostí (opportunities) 

 O 1 – Rozšíření nabídky pro celoroční využití potenciálu destinace 

 O 2 – Zvyšující se zájem o domácí cestovní ruch 

 O 3 – Rozvoj infrastruktury turistických stezek, cyklostezek a naučných stezek 

 O 4 – Využití nových turistických trendů (turistické karty) 

 O 5 – Vytipování nových turistických cílů 

 O 6 – Zvýšení informovanosti lidí a propagace destinace 

 O 7 – Podpora dílčích aktivit pro zachování folklóru a tradic 

Tabulka 12: Analýza příležitostí a stanovení váhy jednotlivých faktorů 

         

 
O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 Součet Váha [%] 

O 1 X 1 0,5 0,5 0,5 0 1 3,5 16,67 

O 2 0 X 0 0 0,5 0 0,5 1 4,76 

O 3 0,5 1 X 0,5 1 0,5 0,5 4 19,05 

O 4 0,5 1 0,5 X 1 0,5 0,5 4 19,05 

O 5 0,5 0,5 0 0 X 1 0,5 2,5 11,9 

O 6 1 1 0,5 0,5 0 X 1 4 19,05 

O 7 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 X 2 9,52 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na základě analýzy vybraných příležitostí bylo zjištěno, že pro perspektivní rozvoj 

destinace je potřeba rozšířit její nabídku o takové produkty, které by umožnily celoročně 

využívat její potenciál a zvýšit tak návštěvnost Jižního Slovácka i mimo hlavní sezonu 

(jaro a podzim). K tomuto účelu je možné využít nových turistických trendů (turistické 

karty), které také patří mezi hlavní příležitosti pro rozvoj destinace a jsou již hojně 

využívány konkurenčními destinacemi. Dále je nutné neustále rozvíjet infrastrukturu 

turistických stezek, cyklostezek a naučných stezek, neboť v současné době stále více sílí 

trend aktivní dovolené. Pro další rozvoj destinace je potřeba nejen u nás, ale také 
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v zahraničí zvýšit povědomí lidí o její existenci a prostřednictvím kvalitní propagace je 

přesvědčit o jejím navštívení.  

2.7.2 Analýza hrozeb (threats) 

 T 1 – Zánik spolupráce mezi subjekty v destinaci 

 T 2 – Nedostatek prostředků na údržbu kulturních památek 

 T 3 – Zhoršení životního prostředí a atraktivity lokalit díky masovému turismu 

 T 4 – Nezájem domácího obyvatelstva o rozvoj destinace 

 T 5 – Zánik tradic a zvyků vyskytujících se na území Jižního Slovácka 

 T 6 – Nedostatečná podpora podnikatelů 

 T 7 – Poškození přirozeného vzhledu krajiny díky rozšíření infrastruktury 

Tabulka 13: Analýza hrozeb a stanovení váhy jednotlivých faktorů 

          

 
T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Součet Váha [%] 

T 1 X 1 0,5 0,5 0 1 0,5 3,5 16,67 

T 2 0 X 0 0,5 0 0,5 0 1 4,76 

T 3 0,5 1 X 1 0,5 1 0,5 4,5 21,43 

T 4 0,5 0,5 0 X 0,5 0,5 1 3 14,29 

T 5 1 1 0,5 0,5 X 1 1 5 23,81 

T 6 0 0,5 0 0,5 0 X 0,5 1,5 7,14 

T 7 0,5 1 0,5 0 0 0,5 X 2,5 11,9 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prostřednictvím analýzy vybraných hrozeb bylo zjištěno, že existenci destinace nejvíce 

ohrožuje možný zánik tradic a zvyků, které jsou základními stavebními kameny 

destinace. Dále může, především životní prostředí destinace, výrazně ohrozit potenciální 

budoucí masový charakter turismu, který sebou přinese zvýšení atraktivnosti destinace 

pro širší okruh návštěvníků. S tvorbou produktů je úzce spojena také hrozba zániku 

spolupráce mezi subjekty v destinaci, která by mohla ohrozit jejich samotnou existenci.  

2.7.3 Analýza silných stránek (strengths) 

 S 1 – Vinařská turistika  

 S 2 – Velké množství turistických cílů 

 S 3 – Moravské Toskánsko 

 S 4 – Hustá síť cyklostezek, naučných, vinných a turistických stezek  

 S 5 – Pohostinnost a dobrosrdečnost místního obyvatelstva 
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 S 6 – Bezpečná destinace 

 S 7 – Neobyčejná identita regionu, folklorní tradice a lidové zvyky 

Tabulka 14: Analýza silných stránek a stanovení váhy jednotlivých faktorů 

          

 
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Součet Váha [%] 

S 1 X 0 0,5 0 0,5 0 0 1 4,76 

S 2 1 X 0,5 0,5 0,5 0 0,5 3 14,29 

S 3 0,5 0,5 X 0,5 1 1 0,5 4 19,05 

S 4 1 0,5 0,5 X 0,5 1 0,5 4 19,05 

S 5 0,5 0,5 0 0,5 X 0 0,5 2 9,52 

S 6 1 1 0 0 1 X 0,5 3,5 16,67 

S 7 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 X 3,5 16,67 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hlavní silnou stránkou destinace je především přírodní krajina nazývaná Moravské 

Toskánsko, která se, jak již bylo výše řečeno, nachází pouze na dalších dvou místech na 

světě. Jedná se tedy o velmi silnou konkurenční výhodu, na kterou se chci zaměřit 

v návrhové části práce. Další silnou stránkou je hustá síť různých stezek, které jsou 

každoročně vyhledávány velkým množstvím turistů. Pro další rozvoj destinace je ovšem 

nutné tuto síť neustále udržovat a rozšiřovat. Destinace je turisty pokládána za bezpečnou 

destinaci, což je v současné době, kdy je svět neustále ohrožován teroristickými útoky, 

možné považovat za velmi efektivní silnou stánku. Stejně tak i jedinečná identita regionu 

tvořená folklorními tradicemi a zvyky vytváří silný potenciál pro její budoucí rozmach.  

2.7.4 Analýza slabých stránek (weaknesses) 

 W 1 – Nedostatečné využití potenciálu destinace 

 W 2 – Nedostatečné značení cyklostezek a jejich kvalita 

 W 3 – Krátké návštěvy turistů 

 W 4 – Nedostatečné turistické vyžití v zimním období 

 W 5 – Neexistence destinační agentury 

 W 6 – Nedostatečná propagace destinace 

 W 7 – Málo finančních prostředků pro realizaci nových produktů 
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Tabulka 15: Analýza slabých stránek a stanovení váhy jednotlivých faktorů 

               

 
W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 Součet Váha [%] 

W 1 X 1 1 0,5 0 0,5 0,5 3,5 16,67 

W 2 0 X 1 1 0,5 0 1 3,5 16,67 

W 3 0 0 X 0 0 0,5 1 1,5 7,14 

W 4 0,5 0 1 X 0 0,5 0 2 9,52 

W 5 1 0,5 1 1 X 1 1 5,5 26,19 

W 6 0,5 1 0,5 0,5 0 X 1 3,5 16,67 

W 7 0,5 0 0 1 0 0 X 1,5 7,14 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Největší slabinou analyzované destinace je neexistence destinační agentury, která by 

koordinovala veškeré činnosti ve vztahu k soukromému či veřejnému sektoru a vůči 

návštěvníkům. S tímto nedostatkem silně souvisí nedostatečné využití potenciálu a špatná 

propagace destinace, čímž v současné době přicházíme o spoustu návštěvníků. Další 

významnou slabou stránkou je neuspokojivé značení cyklostezek, na které si z vlastní 

zkušenosti 90 % cyklistů, kteří navštívili naši destinaci, stěžuje.  

2.7.5 Závěr SWOT analýzy 

Na základě výsledků výše provedené SWOT analýzy je pro rozvoj destinace 

nejpřínosnější využít strategii S-O, která se zaměřuje na využití silných stánek k dosažení 

potenciálních příležitostí. Tuto strategii bych zvolila z toho důvodu, že má analyzovaná 

destinace velmi významné silné stránky, které vytváří její hlavní konkurenční výhody 

oproti jiným destinacím. Jedná se především o Moravské Toskánsko, lidové tradice 

a zvyky a podmínky pro aktivní dovolenou. Dále má také velký potenciál pro využití 

příležitostí s tím spojených a získání lepšího postavení na trhu cestovního ruchu. V rámci 

této strategie musí být věnována také pozornost eliminaci slabých stránek jako je např. 

nedostatečná propagace destinace nebo nevyužití jejího potenciálu. V návrhové části se 

proto zaměřím na návrh produktů, které by tyto slabiny pomohly odstranit a umožnily 

nám plně využít její potenciál v průběhu celého roku a zvýšit tak návštěvnost destinace. 

Při návrhu produktů budu vycházet ze silných stránek, které odlišují destinaci od 

konkurence, a z příležitostí.  
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2.8 Shrnutí analytické části 

V úvodu analytické části jsem charakterizovala destinaci Jižní Slovácko. Jelikož 

destinace může být na trhu úspěšná pouze tehdy, pokud je dostatečně seznámena se všemi 

turistickými atraktivitami, které lákají návštěvníka do destinace, provedla jsem proto 

důkladnou analýzu primární i sekundární nabídky destinace pro zmapování jejího 

potenciálu. Abych se mohla dále lépe obeznámit s prostředním destinace Jižní Slovácko, 

provedla jsem analýzu různých oblastí ovlivňující rozvoj a úspěšnost destinace na trhu 

cestovního ruchu. Nejprve jsem prostřednictvím SLEPTE analýzy zhodnotila vnější 

prostředí destinace. Jelikož se jedná o velmi specifický subjekt, bylo nutné posoudit 

všechny faktory, neboť každý z nich má na rozvoj destinace významný vliv. Dále jsem 

zhodnotila celé odvětví cestovního ruchu prostřednictvím Porterovy metody analyzující 

konkurenční síly působící v destinaci. 

Pro vytvoření silné konkurenční pozice je potřeba se seznámit a poté zhodnotit stávající 

konkurenci a určit tak potenciální konkurenční výhody, díky kterým je možné získat 

dominantní postavení na trhu. Z toho důvodu byla provedena detailní analýza 

konkurence, pro kterou byly vybrány destinace Pálava a Lednicko-valtický areál 

a Východní Slovácko. Při vytváření turistických produktů je nutné mít pro přesnou 

segmentaci zmapovanou poptávku, z toho důvodu jsem se také zaměřila na rozbor 

současné klientely destinace.  

Na základě zjištěných výsledků z použitých analýz jsem na závěr sestavila SWOT 

analýzu. Prostřednictvím analýzy jednotlivých faktorů jsem zjistila, které z nich mají 

podstatný vliv na destinaci. Z výsledků SWOT analýzy budu následně vycházet 

v návrhové části práce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole budou navrženy dva konkrétní produkty pro turistickou destinaci Jižní 

Slovácko, které by měly napomoci zvýšit turistickou atraktivitu destinace pro 

návštěvníky.  

3.1 Návrh produktu – Turistická karta pro destinaci Jižní Slovácko  

3.1.1 Cíle turistické karty 

V této kapitole se budu věnovat návrhu turistické karty pro destinaci Jižní Slovácko. 

Hlavním cílem tvorby turistické karty je zvýšení návštěvnosti destinace Jižní Slovácko 

a rovnoměrnější využití jejích atraktivit. Dalším důvodem pro její tvorbu je posílení 

návštěvnosti destinace mimo hlavní turistickou sezonu. Turistická karta může přispět 

k motivaci českých i zahraničních turistů k navštívení destinace a zvyšuje jejich 

informovanost o kulturních, historických, přírodních a dalších atraktivitách, které mohou 

navštívit. Úkolem turistické karty je také snaha o prodloužení pobytu turisty na území 

destinace a o vyvolání potřeby danou destinaci opět navštívit. Správně fungující turistické 

karty pomáhají budovat dobré jméno destinace, a tedy i značku destinace. 

Prostřednictvím turistické karty je možné ovlivňovat úroveň cestovního ruchu v destinaci 

a předejít tak negativním dopadům na kulturní, ekologickou či historickou oblast.  

Primárním účelem turistické karty nebude tvorba zisku, ale bude se jednat spíše 

o marketingový nástroj zaměřený na získání návštěvníků a propagace destinace. 

Turistické karty jsou přínosné mimo jiné také pro místní obyvatelstvo, neboť umožňují 

zapojení malých a středních podnikatelů působících v destinaci, kteří se mohou 

prostřednictvím turistické karty zviditelnit a získat tak více zákazníků. Zařazení subjektů 

do turistické karty může tedy vést ke zvýšení poptávky po jejích službách a mohou tak 

předejít případnému riziku spočívajícím např. v neobsazenosti ubytovacího či 

stravovacího zařízení. Cílem turistické karty je proto rovněž podpora drobných 

živnostníků poskytující v destinaci služby v oblasti cestovního ruchu. Turistické karty 

jsou již hojně využívány v jiných destinacích a v posledních letech můžeme říct, že se 

jedná o určitý rozvíjející se trend v oblasti cestovního ruchu. Za nejvýznamnější turistické 

karty v rámci České republiky je možné považovat např. Olomouc Region Card, Lipno 

Card nebo Prague Card. Jedná se o silné destinační produkty, které každoročně využívají 
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tisíce návštěvníků. Můžeme je najít také ve výše analyzované destinaci Pálava 

a Lednicko-valtický areál, kde mají turistickou kartu Pálava Card nebo ve Východním 

Slovácku, kde poskytují Region Slovácko Pas.   

3.1.2 Charakteristika turistické karty 

Název turistické karty bude odvozen od názvu destinace a bude se jednat o Slovácko 

Card. Karta bude návštěvníkům nabízena ve dvou variantách lišících se od sebe věkovou 

hranicí držitele karty. Děti ve věku do 15 let včetně mají nárok na zakoupení levnější 

varianty karty, která se bude jmenovat Slovácko Junior Card.  

Turistická karta bude nepřenosná. Jméno její držitele bude prodejcem vždy napsáno 

zezadu na kartu. Tímto krokem bude zabráněno zneužití karty jinou osobou. Každý 

případný zájemce si proto musí zakoupit svoji unikátní kartu. Délka platnosti obou variant 

karet bude stanovena na jeden rok a nebude počítána ode dne nákupu karty, ale bude 

stanoven přesný časový interval její platnosti. Na kartě totiž nebude uveden datum jejího 

pořízení klientem. Proto nebude možné poznat kdy si ji návštěvník zakoupil a kdy končí 

její platnost. Z toho důvodu bude její platnost konkrétně vymezena, a to na období od 

1.4. kdy začíná hlavní turistická sezona do 31.3. následujícího roku. 

Prodej turistické karty nesmí omezovat hlavní činnost subjektů, proto bude kladen velký 

důraz na její nenáročný provoz a administrativu s ní spojenou. Každý prodejce obdrží 

stojan na propagační materiály, které budou obsahovat informace o nabízeném produktu. 

Materiály budou vyhotoveny také v dalších jazykových mutacích v angličtině, němčině, 

slovenštině a španělštině. Dále obdrží mapy, seznam prodejců a turistického průvodce, 

které budou turistovi předány po zakoupení turistické karty.  

3.1.3 Obsah turistické karty 

Úspěšnost turistické karty závisí především na tom, jaké turistické atraktivity jsou v ní 

zahrnuty. Je důležité, aby obsahovala hlavní turistická lákadla nacházející se na území 

destinace, které by měly vzbuzovat návštěvníkův zájem o tuto kartu, a poté i o další 

vyhledávané atraktivity. Hlavními turistickými atraktivitami jsou plavba po Baťově 

kanále, návštěvy vinných sklepů spojené s ochutnávkami, historie oblasti (hrady 

a zámky), folklorní a vinařské akce, příroda a cykloturistika atd. Je nutné, aby každá 

z těchto aktivit byla obsažena v turistické kartě, čímž bude vytvořen motivační stimul pro 

návštěvníka. Součástí karty budou také ubytovací a stravovací služby, které vytváří 



65 

přidanou hodnotu pro zákazníka. Musí se jednat pouze o komplementární doplněk, na 

kterém nesmí být karta v žádném případě postavená. Pokud by se tak stalo, karta by 

přestala plnit svoji základní funkci.  

Pro zvýšení atraktivity turistické karty obdrží při nákupu její kupující zdarma mapu 

Jižního Slovácka se všemi cyklostezkami, turistickými trasami, včetně vyznačení 

subjektů poskytující slevy, poté turistického průvodce se seznamem atraktivit, subjektů 

zapojených do systému karty a výčtem slev, které jsou v rámci karty nabízeny. Dále 

budou moci držitelé karet navštívit objekty, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné. Pokud 

se držitel rozhodne pro jejich návštěvu, může kontaktovat prodejce karty, který mu 

návštěvu objektu zařídí. Bez turistické karty není možné tyto výhody uplatnit.  

Z praxe vyplívá, že hlavní důvod, pro který si návštěvník turistickou kartou bude kupovat, 

spočívá ve využívání zvýhodněného vstupného do kulturně-historických či jiných objektů 

(lázně, zoologické zahrady atd.), v čerpání slev ve vybraných ubytovacích a stravovacích 

zařízení, sportovních zařízeních, při různých výpůjčkách sportovního vybavení. Součástí 

budou také adrenalinové zážitky. Komplexně se bude tedy jednat o ucelený balíček 

služeb, díky kterému držitel karty ušetří finanční prostředky v rámci jeho pobytu 

v destinaci. 

3.1.4 Design turistické karty 

 

Obrázek 2: Návrh designu přední strany turistické karty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 3: Návrh designu zadní strany turistické karty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.5 Cílové skupiny 

Hlavní skupinou zákazníků, pro které by měla být karta určena, jsou turisté. Na základě 

provedených analýz bylo zjištěno, že destinaci navštěvují především tuzemští 

návštěvníci. Počet zahraničních návštěvníků se však díky turistickému lákadlu Moravské 

Toskánsko postupně zvyšuje, a proto je nutné, aby se nabídka služeb v rámci karty 

soustředila také na zahraniční klientelu. Druhou skupinou uživatelů turistických karet 

budou rovněž z menší části místní obyvatelé, studenti či lidé s přechodným bydliště. Ti 

budou moci v případě jejího zakoupení využít výhod, které bude turistická karta nabízet. 

Jedná se např. o vstupy do divadel, kin, sportovních center atd. Turistická karta bude 

vytvořena tak, aby mohla oslovit všechny typy návštěvníků. Primárně bude ovšem 

zaměřena na následující tržní segmenty.  

První cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku do 30 let, kteří do regionu přijíždí buďto 

individuálně nebo ve skupinách za zábavou (víno a kulturní akce), poznáním nebo zde 

chtějí strávit aktivní dovolenou. Mají rádi samostatnost a volnost v rozhodování. Z toho 

důvodu podnikají cesty především „na vlastní pěst“ a nevyužívají k tomu služeb 

cestovních kanceláří či agentur. Jedná se o návštěvníky, kteří ve většině případů 

nedisponují velkým množstvím finančních prostředků. Z toho důvodu je pro ně využití 

turistické karty ideální, neboť díky ní mohou čerpat spoustu slev, nebo některé atraktivity 

navštívit úplně zdarma. Tito lidé také upřednostňují služby (ubytovací a stravovací), které 

nejsou velmi cenově náročné. Proto budou do systému turistické karty zařazeny také 

levnější podnikatelské subjekty (turistické ubytovny, kempy), které ovšem budou 

poskytovat služby v požadované kvalitě.  
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Další významnou cílovou skupinou, pro které může být turistická karta atraktivní, jsou 

rodiny s dětmi. Destinace Jižní Slovácko je ideálním místem pro rodinnou dovolenou. 

V současné době již mají pobyty rodin s dětmi na Jižním Slovácku určitou tradici, neboť 

z jejich strany je destinace vnímaná jako místo s klidným prostředím, dlouholetou tradicí, 

s vyhlášenou pohostinností a srdečností místního obyvatelstva, jako ideální místo pro 

rodinnou cyklistiku a pěší turistiku po naučných stezkách, pro koupání a kulturní vyžití. 

Z mého pohledu se jedná se o velmi silný segment. Z toho důvodu bude pro děti do 15 let 

nabízena turistická karta za nižší cenu. Od klasické turistické karty určené pro jednotlivce 

se bude odlišovat pořizovací cenou. 

3.1.6 Výběr atraktivit a podnikatelských subjektů 

Na území Jižního Slovácka se nachází velké množství podnikatelských subjektů, jejichž 

poskytované služby souvisí s cestovním ruchem. Pro držitele karty by bylo nejlepší, 

kdyby mohl čerpat zvýhodněné ceny u každého z nich. Bohužel to však není v praxi 

možné a do turistické karty mohou být zařazeni pouze některé subjekty, které budou 

vybrány na základě určitých kritérií.  

Jedním z hlavních cílů turistické karty je lepší rozložení návštěvníků v rámci destinace. 

Při výběru subjektů bude proto dbáno na to, aby byly do karty zařazeny jak subjekty ve 

městech, které jsou více navštěvovány turisty, tak i subjekty mimo město. Dalším 

významným faktorem je rozmanitost nabízených atraktivit. Na rozdíl od vytvořeného 

baličku služeb (zájezd, výlet) nemusí být využity veškeré služby a atraktivity, které jsou 

držiteli v rámci karty nabízeny. Každý turista má také jiné požadavky a jiné potřeby 

z hlediska jejich náplně a kvality. Z toho důvodu je nutné, aby do turistické karty bylo 

zařazeno široké spektrum atraktivit a služeb. Jiné ubytování a atraktivity si bude vybírat 

mladý člověk s nízkým příjmem a aktivním způsobem života a jiné zase senior s vyššími 

požadavky na kvalitu. Aby byla turistická karta pro návštěvníky přitažlivá, musí tedy 

obsahovat komplex služeb a nemůže být monotematicky zaměřená. Pro její zakoupení 

musí mít lidé vidinu různorodých slev, při kterých se jim nákup karty vyplatí. Nejde zde 

tedy o vytvoření určité standardizace služeb. Pro budování dobré značky destinace je 

ovšem nutné zajistit alespoň určitou úroveň jejich kvality uspokojující potřeby 

návštěvníků. Přehled vybraných atraktivit, ubytovacích a stravovacích zařízeních, které 
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by mohly být zařazeny do systému turistické karty a výše navrhované slevy naleznete 

v příloze č. 4.  

3.1.7 Financování a kalkulace ceny turistické karty 

Na základě konzultace dané problematiky se subjekty, které již v rámci České republiky 

poskytují turistické karty v jiných oblastech (např. Pálava Card, turistická karta 

Toulavka), bude při zavádění turistických karet v destinaci Jižní Slovácko nastavena 

spolupráce následovně.  

Provoz turistické karty bude financován z prostředků jejích zakladatelů, tedy z rozpočtu 

města Hodonín, Kyjov, Strážnice a Veselí nad Moravou. Polovina finančních prostředků 

bude hrazena z dotačního programu „Marketingové aktivity v cestovním ruchu“, který 

byl vypsán Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Dotační program je 

zaměřen na financování různých aktivit. V rámci mého produktu budeme žádat o dotace 

z podporované oblasti zaměřené na tvorbu produktů, která konkrétně zahrnuje 

financování tvorby turistické karty a na oblast komunikace, která by financovala činnosti 

v rámci propagační kampaně navrhovaného produktu např. tvorbu tiskovin, map, PR 

aktivity, přímý marketing, účast na veletrzích, sociální média a jiná média aj. 

Na provoz turistické karty budou každoročně přispívat také subjekty, jejichž služby 

budou součástí turistické karty, a to částkou 1 000 Kč/rok. Subjekty si nebudou moci 

nárokovat žádné finanční refundace plynoucí z poskytnutí slevy v rámci turistické karty. 

Odměnou jim bude bezplatná propagace v rámci marketingové kampaně turistické karty 

a v propagačních materiálech, které budou vytvořeny v souvislosti s tímto produktem 

(např. různé letáčky, turistický průvodce, mapa Jižního Slovácka). Jejich služby budou 

rovněž prioritně nabízeny ze strany turistických informačních center a na webovém 

portálu destinace Jižní Slovácko, který bude vytvořen pro potřeby prezentace samotné 

destinace. Příjem z prodeje turistických karet bude použit na financování výroby, 

propagace turistické karty a destinace Jižní Slovácko. Dále bude využíván na opravy 

a modernizace atraktivit, které jsou součástí produktu. Pokud se v budoucnu bude 

přecházet na čipové karty nebo karty s čárovým kódem, budou náklady spojené 

s provedením této modernizace hrazeny také ze získaného příjmu.  

Cena turistické karty se bude odvíjet od nákladů na pořízení jednoho kusu slevové karty. 

Budou do ní zahrnuty náklady na výrobu samotné karty, náklady na výrobu propagačních 
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letáčků, které budou poskytovat základní informace o turistické kartě a budou k dispozici 

u všech jejích prodejců. Dále bude zahrnovat náklady na výrobu mapy Jižního Slovácka 

a turistického průvodce. Karta bude vyrobena z plastu a bude označena sériovým číslem. 

Její velikost a tvar se bude podobat kreditní kartě. Pro začátek nebude vybavena žádným 

čipem ani čárovým kódem, neboť by se jednalo o velmi nákladnou operaci. Nejprve by 

musel být vyvinut specializovaný software a každý subjekt by si musel pořídit čtečku 

kódů. Prozatím je hlavním cílem turistické karty malá nákladnost při jejím zavádění, 

neomezování hlavní činnosti subjektů a co největší počet zapojených subjektů. Proto tato 

technologie nebude zatím použita, ale je možné o ní uvažovat jako u budoucí modernizaci 

produktu. 

 Návrh ceny turistické karty 

Plastovou turistickou kartu je možné i s grafickým provedením na základě výzkumu cen 

na trhu zakoupit v průměru za 20 Kč při velikosti odběru 2 500 ks. Ke kartě obdrží její 

majitel turistického průvodce ve formátu A5, který bude mít zhruba 50 stran. Při nákupu 

2 500 ks toho barevného průvodce je možné jej i s grafickým zpracováním nechat 

zhotovit zhruba za 50 000 Kč. Dále také získá mapu destinace Jižní Slovácko ve formátu 

A2. Pro její zhotovení je nutné získat licenci od Shocartu na mapový podklad a poté je 

nutné nechat mapu také vytisknout. Licence na mapový podklad se pohybuje kolem 

částky 10 000 Kč a její tisk v nákladu také 2 500 ks vychází zhruba na 40 000 Kč. Všichni 

prodejci a subjekty, kteří jsou zahrnuti v turistické kartě, dostanou také propagační letáky 

ve formátu A5, na kterých budou z obou stran vytištěné informace o produktu. Letáků 

bude vyrobeno 10 000 ks a výrobní cena se bude pohybovat kolem 15 000 Kč.  

Tabulka 16: Celková kalkulace turistické karty a návrh prodejní ceny 

 Náklady na 1 ks 

Výroba 1 ks plastové karty 20 Kč 

Náklady na 1 ks turistického průvodce  20 Kč 

Licence na mapový podklad 4 Kč 

Tisk mapy 16 Kč 

Cena 1 ks letáku 2 Kč 

Suma karty 62 Kč 

Kalkulační přirážka 58 Kč 

Prodejní cena Slovácko Card 120 Kč 

Prodejní cena Slovácko Junior Card 80 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.1.8 Distribuce turistické karty 

Při prodeji turistické karty bude uplatňován princip přímé distribuce, v rámci které nejsou 

využívány služby žádných zprostředkovatelů služeb (cestovních kanceláří a agentur). 

Případní zájemci si proto budou moci kartu zakoupit pouze v rámci destinace, a to přímo 

u poskytovatelů služeb zařazených v systému karty, dále v informačních centrech 

a u provozovatelů turistických atraktivit. Z toho důvodu se budeme snažit o to, aby se 

v destinaci nacházelo co nejvíce prodejců a tím vytvořit širokou prodejní síť. Spolupráce 

s jednotlivými prodejci bude založena na principu dobrovolnosti a bude zajištěna 

smluvně. Dále si budou moci kartu objednat prostřednictvím webových stránek Jižního 

Slovácka, která jim bude následně doručena na uvedenou adresu. Malou část karet bude 

možné získat prostřednictvím různých soutěží, což se dá z určitého pohledu považovat za 

nepřímou distribuci. Jedná se ovšem pouze o malé procento, které nebude mít na 

návštěvnost destinace zásadní vliv. Jde spíše o marketingový tah.  

3.1.9 Propagace turistické karty 

Turistická karta má mimo jiné sloužit jako určitá forma propagace Jižního Slovácka, která 

má napomoct vybudovat značku destinace. Její vznik je nutné podpořit dostatečně 

rozsáhlou informativní kampaní, jejíž cílem bude samotné představení produktu a jeho 

výhod, které držitel po zakoupení karty získá. V rámci propagační kampaně budou 

použity různé nástroje marketingové propagace, jejichž úkolem je dostat turistickou kartu 

do povědomí domácích i zahraničních turistů.  

a) Reklama 

O existenci turistické karty je nutné informovat jak místní obyvatele, tak širokou 

veřejnost. V rámci reklamní kampaně bude použita řada různých médií pro zasažení co 

největšího počtu potenciálních klientů. Obyvatelé destinace musí být o chystaném 

projektu informování dopředu prostřednictvím místních médií, jako jsou regionální 

televize (např. TV Slovácko), místní noviny (např. Kyjovské noviny, Hodonínské listy, 

Veselské listy), noviny (Nové Slovácko, Hodonínský deník, týdeník 5plus2, v rámci 

kterého bude o vzniku turistické karty informována také širší veřejnost, neboť je 

distribuován i v jiných okresech České republiky), na vývěsních tabulích městských 

i obecních úřadů. Dále bude veřejnost o turistických kartách informována 

prostřednictvím článků, které se objeví v časopisech věnujících se problematice 
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cestovního ruchu (např. Kam po Česku, Kam na výlet speciál, Turistický magazín Tim, 

COT – Celý o turismu, Moje země). 

Pro turistickou kartu nebude vytvořen žádný nový webový portál, ale její prezentace bude 

spadat pod komplexní webovou stránku. Je zbytečné zřizovat a platit za nový web, když 

mohou být informace o turistické kartě uvedeny přímo na webu destinace. Další výhodu 

v tomto spojení je možné vidět také v tom, že turisté nebudou muset složitě hledat 

informace o destinaci na více webech, ale všechny podstatné informace naleznou na 

jednom místě. Na webu budou uvedeny veškeré informace o produktu, jako je cena, 

náplň, poskytované slevy a kontakt na zřizovatele. Na internetu bude turistická karta 

propagována také přes sociální sítě (např. Facebook), prostřednictvím kterých se dá 

pomocí levné reklamy oslovit velké množství klientů. O turistické kartě mohou podávat 

zprávy také jiné webové portály zabývající se cestovním ruchem jako např. web Kudy 

z nudy, Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy aj. O produktu budou 

rovněž informovat webové portály zřizujících měst a subjektů zařazených do systému 

karty.  

Pro propagaci turistické karty budou vytvořeny informační letáky, které budou umístěny 

v informačních centrech, u všech prodejců a poskytovatelů, kteří jsou součástí turistické 

karty. Pro větší propagaci je možné umísit letáky také u ostatních subjektů, kteří sice 

nejsou součástí produktu, ale jsou součástí komplexní nabídky destinace. Jak již bylo výše 

uvedeno, každý držel karty současně obdrží taktéž podrobnou mapu destinace Jižní 

Slovácko a turistického průvodce. 

b) Public relations (PR) 

Subjekty, které se do systému turistické karty zapojí, budou každoročně zpravováni na 

základě provedených analýz o fungování karty a o hospodářských výsledcích 

v uplynulém období. Budou jim poskytnuty údaje o počtu prodaných karet u jednotlivých 

prodejců, o počtu a struktuře návštěvníků a o tom, které slevy jsou nejvíce využívány 

apod. 

Součástí PR aktivit bude také propagace destinace a turistické karty na veletrzích 

cestovního ruchu. Veletržní prezentace nám umožní přiblížit produkt i samotnou 

destinaci konečnému zákazníkovi. Dále je na něm možné navázat kontakty a sjednat 

partnerství s jinými vystavovateli a poskytovateli služeb. Na veletrhu je také možné 
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zjistit, jaké nové trendy se vyskytují na trhu s cestovním ruchem. Destinace společně 

s produktem bude tedy také propagována na následujících veletrzích: Regiontour 

a Veletrh Go v Brně, Veletrh Holiday World Praha, Veletrh Slovakiatour Bratislava, 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Glob, Region Tour Expo Trenčín, Ferienmesse 

Wien aj. 

c) Podpora prodeje 

Podpořit prodej turistické karty je důležité také prostřednictvím určité aktivity, která 

návštěvníkovi zpříjemní pobyt v destinaci a zvýší jeho motivaci si kartu zakoupit. Proto 

bude v rámci projektu připravena vědomostní soutěž, které se budou moci zúčastnit pouze 

držitelé karet. Soutěž bude probíhat následovně. Po zakoupení karty každý klient obdrží 

arch papíru, na kterém bude uvedeno několik otázek vztahujících se k destinaci Jižní 

Slovácko. Správné odpovědi může návštěvník nalézt jenom tak, že navštíví vytipované 

atraktivity. Po zjištění všech odpovědí odevzdá vyplněný arch některému z prodejců. 

Pokud odpoví na všechny otázky správně bude dále zařazen do slosování o hlavní výhru, 

která bude mít vztah k Jižnímu Slovácku. Může to být např. víkendový pobyt, 

upomínkový předmět, stravování zdarma, kniha atd.). Slosování bude probíhat několikrát 

do roka nejlépe ve čtvrtletních intervalech a hlavní cena bude vždy jiná.   

Další možností je také soutěž v získávání razítek. Tato soutěž bude založena na 

podobném principu jako ta vědomostní. Po zakoupení karty obdrží turista arch 

s vyznačenými políčky.  U každého volného políčka bude uveden název atraktivity. 

Úkolem každého soutěžícího je získat otisk razítka z každého místa, které je uvedeno na 

archu. Po vyplnění všech volných polí příslušnými razítky odevzdá tento arch jeho držitel 

v prodejním místě, kde bude po překontrolování správnosti zařazen do dalšího slosování. 

Varianta s vědomostní soutěží je určená spíše pro dospělé návštěvníky a varianta s razítky 

je určená především pro děti.  

Turistickou kartu je také možné propagovat v různých celostátních soutěžích, kterým by 

mohla být karta věnována jako jedna z možných výher. Mohou to být např. soutěže 

pořadů AZ-kvíz, Snídaně s novou, Dobré ráno s Českou televizí nebo různých 

rozhlasových stanic či tisku. To, že bude turistická karta nabízena v rámci těchto soutěží, 

může vést k lepší informovanosti obyvatel České republiky o její existenci.  
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3.1.10 Ekonomické zhodnocení turistické karty 

Tvorba destinačních produktů je velmi složitý, a především nákladný proces, který je 

nutné předem dostatečně naplánovat a získat potřebné finanční prostředky. Na rozdíl od 

produktů ve výrobní oblasti nejsou vytvářeny kvůli tvorbě zisku, ale zaměřují se spíše na 

zvýšení návštěvnosti destinace a s tím spojený růst tržeb místních podnikatelů a na 

vytváření komplexní značky destinace. Z důvodu jejich neziskovosti jsou vytvářeny 

veřejnými subjekty, které financují jejich vznik a následný rozvoj. Turistická karta je 

trochu odlišná od jiných produktů, neboť ta může svým zakladatelům přinášet určité 

příjmy za základě jejího prodeje návštěvníkům, které budou následně využity na 

financování jejího dalšího rozvoje. Jak již bylo výše zmíněno, projekt bude financován 

částečně z rozpočtu měst, které zastřešují tvorbu destinačního produktu, dále částečně 

z vypsaného dotačního programu Ministerstva pro místí rozvoj a finančních příspěvků 

subjektů zařazených do systému turistické karty. Níže budou rozepsány náklady 

vynaložené na tvorbu a propagaci plánovaného produktu. Všechny ceny kalkulovaných 

položek nákladů byly stanoveny na základě poptávkového jednání s konkrétními 

dodavateli a poskytovateli služeb a na základně poznatků z praxe získaných v průběhu 

zaměstnaneckého poměru. Jednotlivé částky nákladů byly zaokrouhleny na stovky 

nahoru a byla do nich zahrnuta určitá finanční rezerva.  

V následující tabulce jsou vypsané všechny náklady na propagaci v médiích. Vidíme, že 

se jedná o velmi nákladnou část propagace, která má ovšem širokých dosah a osloví velké 

množství návštěvníků. Pro propagaci jsem vybrala noviny a magazíny, které dokáží 

zasáhnout vybranou cílovou skupinu návštěvníků. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že 

se jedná o velmi čtené publikace, z toho důvodu bych uskutečnila propagaci právě v nich. 

Propagace v regionálních televizích a místních novinách je poskytována zdarma, neboť 

se jedná o média, která jsou financována z prostředků měst zastřešujících vznik turistické 

karty. Reklama v místních televizích a novinách bude opakována několikrát do roka, 

neboť se jedná o neplacenou reklamu. Inzerce v konkrétním časopisech a novinách bude 

probíhat vždy 1x ročně, kromě časopisu Kam po Česku a Turistický magazín Tim, kde 

bude pro jejich velkou oblíbenost ze strany lidí inzerováno 2x ročně. Zvolená média 

nebudou využita ve stejný měsíc, ale propagace bude rozptýlena v rámci celého roku. 

V následujících letech by již nebyly využívány všechny tato média, neboť o existenci 
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karty již budou mít turisté určité povědomí a jednalo by se spíše o připomínací reklamu 

v menším rozsahu. Z toho důvodu by tyto náklady měly v budoucnu poklesnout.  

Tabulka 17: Přehled nákladů vynaložených na propagaci produktu v médiích 

Aktivita Popis aktivity 
Cena 

bez DPH s DPH 

Regionální 

televize 
TV Slovácko zdarma - 

Místní 

noviny 

Kyjovské noviny, 

Hodonínské listy aj. 
zdarma - 

Noviny 

Nové Slovácko 284 x 200 mm 9 900 Kč 12 000 Kč 

Hodonínský deník 278 x 202 mm 15 000 Kč 18 200 Kč 

Deník 5plus2: Okresní 

vydání I., II. 
204 x 286 mm 57 200 Kč 69 400 Kč 

Časopisy 

Kam po Česku 
199 x 125,5 mm 12 500 Kč 

sleva při 2x ročně 10 % 
27 500 Kč 

Kam na výlet speciál 131 x 125,5 mm 8 500 Kč 10 300 Kč 

Turistický magazín Tim 
1/3 A4 za 4 900 Kč 

2x ročně 
12 000 Kč 

COT – Celý o turismu 188 x 118 mm 26 000 Kč 31 500 Kč 

Moje země 145 × 67 mm 18 000 Kč 21 800 Kč 

Celkem 
 

202 700 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Destinace a její produkt budou také prezentován na vybraných veletrzích. Náklady na 

veletrhy patří rovněž mezi nákladné položky propagace. Pro veletržní prezentaci jsem 

vybrala následující veletrhy cestovního ruchu. Kromě veletrhu Glob a veletrhu ve Vídni 

se již destinace každoročně ostatních veletrhů pravidelně zúčastňuje.  Při stanovování 

nákladů na jednotlivé veletrhy jsem proto vycházela z osobní zkušenosti. Cena 

jednotlivých veletrhů zahrnuje prezentaci destinace v rámci velkého komplexního stánku 

Jižní Moravy (velikost zhruba 180 m2), kde má destinace Jižní Slovácko umístěn pult 

(velikost cca 2 m) s prostorem pro vystavení propagačních materiálů a označením jejího 

názvu. Pod stánkem Jižní Moravy vystavují všechny regiony spadající do území kraje.  
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Tabulka 18: Přehled nákladů vynaložených na propagaci produktu na veletrzích 

Aktivita Popis aktivity 
Cena 

bez DPH s DPH 

Veletrhy 

Regiontour a Veletrh Go v Brně 10 000 Kč 12 100 Kč 

Veletrh Holiday World Praha 10 000 Kč 12 100 Kč 

Veletrh Slovakiatour Bratislava 18 725 Kč 22 700 Kč 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu 

Glob 
9 500 Kč 11 500 Kč 

Region Tour Expo Trenčín 5 000 Kč 6 100 Kč 

Ferienmesse Wien  26 030 Kč 31 500 Kč 

Celkem   96 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro propagaci produktu bude použita také webová reklama, která překvapivě netvoří 

velkou část nákladů. Informace o produktu budou totiž prezentovány více na stránkách, 

které mají ve správě zakládající města a spolupracující subjekty, se kterými je domluvena 

vzájemná propagační činnost. Nákladná je pouze reklama na Facebooku a bannerová 

reklama, neboť se jedná o zpoplatněné služby.  

Tabulka 19: Přehled nákladů vynaložených na propagaci na webových portálech 

Aktivita Popis aktivity 
Cena 

bez DPH s DPH 

Webová 

reklama 

Web Jižního Slovácka zdarma - 

Facebooková stránka Jižního 

Slovácka 
zdarma - 

Facebooková reklama  
50 Kč/den * 360 dní 

18 000 Kč 
21 800 Kč 

Kudy z nudy 
zdarma na základě 

vzájemné propagace 
- 

Jižní Morava 
zdarma na základě 

vzájemné propagace 
- 

Centrála cestovního ruchu Jižní 

Moravy 

zdarma na základě 

vzájemné propagace 
- 

Kam po Česku (banner) 
165*165 px 6 měsíců 

12 000 Kč 
15 000 Kč 

Webové stránky subjektů 

zařazených 

do systému karty 

zdarma na základě 

vzájemné propagace 
- 

Celkem    36 800 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Další významnou složku nákladů tvoří náklady na tvorbu propagačních materiálů 

a náklady na samotnou výrobu karet. Po propagaci v médiích se jedná o druhou 

nejnákladnější složku tvorby produktu. Vysoká cena za jednotlivé úkony je daná složitostí 

grafického návrhu, jeho zpracováním a následných korekturách. 

Tabulka 20: Přehled nákladů vynaložených výrobu karet a propagačních materiálů 

Aktivita Popis aktivity 
Cena 

bez DPH s DPH 

Propagační materiály  

a výroba karet 

Průvodce 2 500 ks 41 320 Kč 50 000 Kč 

Mapy 2 500 ks 42 000 Kč  50 000 Kč 

Letáky pro partnery 10 000 ks 12 400 Kč 15 000 Kč 

20 Kč s DPH pro 2 500 ks 42 000 Kč 50 000 Kč 

Celkem   165 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové náklady na tvorbu a propagaci produktu jsou 500 500 Kč. 

Požadovanou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj je možné čerpat na projekty, 

jejichž celkové náklady dosahují minimálně 250 000 Kč a maximálně 5 000 000 Kč. 

Výše dotace může činit maximálně 50 % z celkových předpokládaných nákladů projektu 

a zbytek je hrazen z vlastních zdrojů žadatele. Dále se předpokládá, že se z počátku do 

projektu turistické karty zapojí zhruba 50 subjektů, od kterých bude vybrán členský 

příspěvek ve výši 1 000 Kč.  

Tabulka 21: Celkové předpokládané náklady produktu 

Celkové předpokládané náklady produktu 500 500 Kč 

Dotace ve výši 50 % 250 250 Kč 

Členský příspěvek 50 000 Kč 

Vlastní zdroje žadatele 200 250 Kč 

Náklady připadající na rozpočet 1 zakládajícího města 50 000 Kč 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokud budeme brát v úvahu celkové náklady produktu 500 500 Kč, muselo by se prodat 

zhruba 4 200 ks karet při respektování ceny turistické karty 120 Kč/ks, aby byla investice 

plně splacena z tržeb za jejich prodej turistům. Zaměříme-li se pouze na část nákladů, 

které do produktu musí vložit zakládající města tedy 200 250 Kč, muselo by se prodat 

zhruba 1 700 ks karet, aby se jim investice vyplatila. Podle Českého statistického úřadu 

(ĆSÚ) se návštěvnost destinace Jižní Slovácko pohybuje v průměru kolem 120 000 
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turistů za rok. Pokud bude 1. rok vyrobeno 2 500 ks karet, je možné na základě dat 

statistického úřadu předpokládat, že dojde k jejich prodeji a výnosy budou tudíž 

dosahovat 300 000 Kč (při ceně karty 120 Kč). Investorům se tedy vložené prostředky 

vrátí, a ještě jim zůstane na její další provoz.  

Realizaci plánovaného produktu jsem konzultovala se zástupci cestovního ruchu 

v destinaci (vedoucí pracovníci úřadů a místních akčních skupin), kterým se návrh 

zamlouvá a přiklánějí se k myšlence jeho realizace v následujících pěti letech.  

3.2 Návrh produktu – Toulky po Moravském Toskánsku  

Před samotným představením obsahu turistického produktu je nutné nejprve objasnit, co 

to vůbec Moravské Toskánsko je, důvody jeho vzniku a jeho charakteristické rysy, aby 

bylo jasné, proč jsem si vybrala tvorbu turistického produktu postaveném právě na využití 

této konkurenční výhody.  

3.2.1 Charakteristika Moravského Toskánska 

V poslední době se stává pro turistiky velkým fenoménem vysoce zvlněná krajina, 

nacházející na Kyjovsku okolo vesnic Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany, Karlín 

a Střážovice. Typickými pro tuto krajinu jsou táhnoucí se lány obilí, řepky a kukuřice 

dotýkající se nebe, které tvoří široké barevné spektrum zelené, hnědé, modré nebo žluté 

barvy. Příznačné jsou pro ni také různé remízky, vinohrady, boží muky a církevních 

památky, které obohacují krásu zdejší přírody. V krajině kromě nich nenajdeme žádný 

náznak civilizace, neboť se zde nenachází žádné elektrické sloupy ani domy. Krajina se 

svým vzhledem velmi podobná italskému Toskánsku, z toho důvodu se začalo zdejší 

krajině přezdívat Moravské Toskánsko. Kromě těchto dvou míst můžeme dále podobné 

rozpoložení krajiny nalézt jen na severozápadě USA u města Palouse, kde na této 

atraktivitě mají postavený celý cestovní v ruch v oblasti. Podle celosvětově známého 

časopisu Condé Nast Traveller zabývajícím se cestovním ruchem se dokonce jedná 

o jedno z nejkrásnějších míst na světě, neboť jej v roce 2016 zařadil mezi 

50 nejkrásnějších míst na Zemi (Vocelka, 2016). Zvlněná krajina ovšem nevznikla 

přirozeným způsobem a s jejím vznikem je spojena tragická událost, která se udála 

v 70. letech. Jedná se o důlní neštěstí v Šardicích, kdy byl důl kvůli průtrží mračen v roce 

1970 zaplaven.  Podmáčená půda se začala propadat a tím se krajina postupně zvlnila do 

současné podoby.  
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Velmi často Moravské Toskánsko vyhledávají především fotografové z Japonska, 

o kterých je celosvětově známo, že se jedná o vášnivé fotografy. Dále sem jezdí cizinci 

z Polska, Německa, Jižní Koreji či Ruska. Krajinu také stále častěji vyhledávají 

fotografové z České republiky. Běžně tito turisté zavítají také do Informačního centra 

Kyjov, ve kterém pracuji. Návštěvníci chtějí zejména poradit, kde se nachází nejlepší 

místa pro fotografování a jak se tam dostat. Pro návštěvu destinace se ve většině případů 

rozhodují na základě fotografií dané oblasti, které jsou zveřejňovány místními fotografy 

na Facebooku či na jejich webových stránkách. Často se stává, že nám při jejich návštěvě 

předloží určitou fotografii v mobilním telefonu a chtějí přesně vysvětlit, kde si mohou 

konkrétní krajinu vyfotit. V současné době ovšem nejsou vypracovány žádné mapové 

podklady, nejsou vytipovány žádné trasy ani vyhlídková místa. Turisté sice mají 

povědomí o existenci této atraktivity, ale nemají vůbec ponětí, kde se nachází. Z toho 

důvodu jsem si vybrala právě tvorbu produktu „Toulky po Moravském Toskánsku“, 

v rámci kterého chci s touto konkurenční předností pracovat a více ji přiblížit 

návštěvníkům. V rámci produktu budou vytvořeny mapy s vyhlídkovými místy, díky 

kterým budou moci případní zájemci objevit krásy Moravského Toskánska, a workshopy 

pro vášnivé fotografy.  

3.2.2 Cíle produktu 

Hlavním cílem produktu bude zvýšení návštěvnosti destinace. Jedná se o produkt, který 

je možné využívat celoročně. Má tedy velký potenciál spočívající v možnosti rozložit 

návštěvnost destinace v rámci celého roku. Díky produktu se může destinace stát pro 

návštěvníky přitažlivá také v jiných ročních obdobích, a nejen v letní sezonu. Podle 

fotografů jsou nejlepší podmínky pro fotografování na jaře a na podzim. Jaro z toho 

důvodu, že se příroda začíná probouzet ze zimního spánku, a především kvete řepka, jejíž 

rozkvetlé lány vytváří příhodné scenérie pro fotografování. Podzim je u nich oblíbený 

proto, že se krajina a pole s vinohrady začínají zabarvovat podzimními barvami. Díky 

této skutečnosti je tedy možné zvýšit atraktivitu destinace v průběhu celého roku. 

V analytické části byla destinace porovnávána s jejími největšími konkurenty z blízkého 

okolí. Bylo zjištěno, že v mnoha ohledech se destinace vyznačují podobnými znaky jako 

je folklor, tradice, cyklistika, turistika, víno, kulturně-historický potenciál. Z toho důvodu 

návštěvníci často tyto destinace nerozlišují. Cílem produktu je proto také zvýraznění 
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jedinečnosti a odlišnosti potenciálu destinace Jižní Slovácko od jiných destinací. Bude 

tedy vyzdvihnuta její významná konkurenční výhoda, neboť tuto přírodní krajinu 

návštěvníci mohou nalézt pouze na jejím území.  

3.2.3 Cílové skupiny 

Turistický produkt má určitý specifický charakter, a proto možná nebude přitažlivý pro 

všechny skupiny návštěvníků. Zaměřuje se především na milovníky fotografování a na 

vyznavače krásné a neporušené přírody, neboť v oblasti Moravského Toskánska se 

nachází také řada přírodních rezervací a památek. Při tvorbě turistického produktu se 

budu primárně zaměřovat na následující segmenty, pro které bude produkt 

nejatraktivnější.  

Prvním tržním segmentem, na který bude produkt zaměřen jsou lidé s vášní 

k fotografování. Jeho úkolem bude oslovit jak mladší, tak starší klientelu, poněvadž věk 

u fotografa nehraje žádnou roli. Tito lidé do destinace přijíždí buďto pouze za účelem 

fotografování, nebo ho hodlají spojit s návštěvou jiných atraktivit v destinaci. Cílový 

segment je ovšem ještě nutné rozdělit na domácí a zahraniční návštěvníky. Domácí 

návštěvníci si často plánují svůj pobyt v destinaci sami a přijíždějí spíše jen za účelem 

fotografování. Na rozdíl od toho zahraniční návštěvníci spoléhají více na služby 

cestovních kanceláří a spojují své pobyty s poznáváním jiných atraktivit destinace. Dále 

se jedná o návštěvníky, jenž budou raději upřednostňovat individuální návštěvy, neboť 

fotografové mají rádi klid a potřebují se na svojí práci plně soustředit.  

Další cílová skupina je tvořena lidmi, kteří nejraději tráví volný čas v přírodě 

a vyhledávají klidné a přátelské prostředí. Budou sem patřit osoby ve středním věku 40–

60 let. Jedná se o návštěvníky, kteří se zajímají o cyklistiku a turistiku, rádi podnikají 

výlety do přírody a zajímají se o neobyčejnou přírodní krajinu. Mezi jejich záliby patří 

taktéž fotografování, ale do destinace nepřijíždí primárně za jeho účelem, ale z důvodu 

poznání zdejšího přírodního prostředí.  

3.2.4 Popis produktu 

Hlavní součástí turistického produktu je tedy navržení možných tras vedoucí po 

Moravském Toskánku a vytipování tzv. „vyhlídkových míst“, ze kterých jsou nejlepší 

výhledy na zvlněnou krajinu nabízející vhodné podmínky pro fotografování. Pro zasažení 

většího počtu cílových segmentů, budou vytvořeny tři různé trasy. Jedna bude určeně pro 
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pěší turisty, druhá pro cyklisty a třetí pro turisty cestující prostřednictvím auta. Kromě 

vyhlídkových míst, budou turistům doporučeny také jiné atraktivity, které mohou 

v blízkosti vytipovaných tras navštívit. Kompletní mapu s vyznačenými trasami 

a vytipovanými vyhlídkovými místy naleznete v příloze č. 5. Na mapě jsou také 

zakresleny různé atraktivity v okolí a restaurace, kde se mohou turisté občerstvit. K mapě 

je připojen také výčet vytipovaných aktivit a fotografie z vybraných vyhlídkových míst.  

Turistický produkt bude zahrnovat také workshopy, které budou určeny jak pro 

profesionální, tak i méně zkušené fotografy, v rámci kterých budou moci navštívit 

vytipovaná místa společně s průvodcem, jenž jim poskytne odborný výklad.  

 Workshopy 

V současné době přijíždí do destinace stále více turistů, kteří mají zájem o fotografování 

zdejší krajiny. Bohužel řada z nich nemá s fotografováním dostatečné zkušenosti 

a nevědí, jakým způsobem pořídit požadované fotografie, které je motivovali k návštěvě 

destinace. Dále nemají představu, kde přesně se zvlněná krajina nachází a jak se tam 

dostat. Z toho důvodu se budou moci návštěvníci v rámci daného produktu zúčastnit také 

workshopů zaměřených na fotografování Moravského Toskánska. Hlavní náplní 

workshopů bude praktická ukázka jeho přírodních krás. 

Workshopy budou organizovány několikrát do roka, nejčastěji na jaře a na podzim, kdy 

jsou nejlepší podmínky pro fotografování. Na jaře a na podzim se uskuteční 2 workshopy 

(vždy 1x jednodenní a 1x dvoudenní), v létě a v zimě 1 workshop (v létě třídenní a v zimě 

jednodenní). Délka workshopů se bude tedy pohybovat od 1–3 dnů a bude záležet jen na 

návštěvníkovi, jakou délku si vybere. Do workshopů, které budou trvat déle než 1 den, 

bude zahrnuto také ubytování, stravování a možnost návštěvy různých atraktivit (zámky, 

muzea, technické památky) či kulturní program (degustace vína, večer s cimbálovou 

muzikou, aj.). Termíny workshopů budou vždy vyhlašovány dopředu minimálně 

s půlročním předstihem, aby se jich mohli zúčastnit také zahraniční návštěvníci, kteří si 

musí často tento pobyt naplánovat dlouho dopředu. Každý workshop bude vždy určen jen 

pro malé množství účastníků, a to maximálně pro 6 osob. Jejich počet je omezen z toho 

důvodu, aby se mohl průvodce (lektor) plně věnovat každému účastníkovi. V případě 

potřeby a zájmu ze strany návštěvníků bude možné, ale pouze po předchozí domluvě, 

uspořádat buďto individuální či skupinový workshop mimo stanové pevné termíny.  
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Pro účely workshopů budou zaměstnáni dva externí pracovníci (profesionální fotografové 

z blízkého okolí), kteří budou mít na starosti obsahovou náplň workshopů. V rámci 

workshopů bude pro účastníky zajištěna doprava. Dále je bude doprovázet již zmíněný 

průvodce, který bude zároveň také jejich lektorem. Účastníci rovněž obdrží propagační 

materiály o Moravském Toskánsku a s informacemi o náplni workshopu. Primárně bude 

vyžadováno, aby účastníci měli své vlastní fotoaparáty. Pro výjimečné případy budou 

ovšem nakoupeny záložní fotoaparáty, které si potenciální zájemci budou moci na 

workshop zapůjčit. Pro případné zájemce budou tyto workshopy výhodné z toho důvodu, 

že jimi získají ucelený balíček služeb a nebudou muset individuálně platit za poskytnuté 

služby v plné výši. Část nákladů bude také pro zvýšení atraktivity workshopů hrazena 

z rozpočtu partnerských měst.  

3.2.5 Financování produktu a návrh ceny workshopů 

Veškeré aktivity související s produktem Moravské Toskánsko budou financovány 

z rozpočtů měst, které zastřešují jeho vznik. Dále bude využito dotačních programů, které 

nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o Národní program podpory cestovního 

ruchu v regionech, který je určený pro podporu marketingových aktivit a pro rozvoj 

infrastruktury cestovního ruchu, díky kterému by bylo možné získat prostředky na opravu 

komunikací, jež jsou využívány pro potřeby produktu. Při vytváření produktu bude ovšem 

primárně využit dotační program pro podporu marketingových aktivit. V rámci daného 

podprogramu budou čerpány finanční prostředky na podporovanou oblast tvorby 

tematických a regionálních produktů, které se zaměřují jak na domácí, tak zahraniční 

turisty a na oblast komunikace, která nám umožní získat finanční prostředky na 

marketingové aktivity spojené s produktem. Postupem času budou čerpány také dotace 

na rozvoj infrastruktury, která nám umožní zvýšit kvalitu poskytovaných služeb 

v destinaci, neboť v rámci dotačního podprogramu budeme moci čerpat dotace na obnovu 

turistických tras.  

 Návrh ceny workshopů 

Cílem workshopů je zvýšení návštěvnosti a posílení povědomí široké veřejnosti 

o destinaci Jižního Slovácko, nikoli ziskovost. Z toho důvodu budou z části financovány 

z rozpočtů měst, které jej budou zastřešovat a z části si jej budou muset jeho účastníci 

zaplatit z vlastních prostředků. Cena workshopu se bude odvíjet od jeho délky a obsahové 
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náplně. Primárně do ní ovšem bude započítána cena dopravy, mzda externího 

zaměstnance (profesionálního fotografa specializujícího se na problematiku Moravského 

Toskánska) či případné ubytování a kulturní program. Cena jednotlivých složek tvořící 

výslednou cenu workshopu byla stanovena na základě průzkumu cen, za které jsou tyto 

služby na trhu nabízeny.  

Jednodenní pobyt (výše jednotlivých složek tvořící cenu workshopu jsou uváděny na 

osobu) 

Tabulka 22: Návrh ceny jednodenního workshopu pro 1 osobu 

Cena dopravy zahrnující zapůjčení minibusu 350 Kč/den 

Mzda externího pracovníka 850 Kč/den 

Celkem 1 200 Kč 

Příspěvek z rozpočtu 50 % 600 Kč 

Konečná cena workshopu na osobu 600 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dvoudenní pobyt (výše jednotlivých složek tvořící cenu workshopu jsou uváděny na 

osobu) 

Tabulka 23: Návrh ceny dvoudenního workshopu pro 1 osobu 

Cena dopravy zahrnující zapůjčení minibusu 600 Kč/2 dny 

Mzda externího pracovníka 1 200 Kč 

Ubytování 900 Kč 

Kulturní program 1 000 Kč 

Celkem 3 700 Kč 

Příspěvek z rozpočtu 40 % 1 480 Kč 

Konečná cena workshopu 2 220 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Třídenní pobyt (výše jednotlivých složek tvořící cenu workshopu jsou uváděny na 

osobu) 

Tabulka 24: Návrh ceny třídenního workshopu pro 1 osobu 

Cena dopravy zahrnující zapůjčení minibusu 1 000 Kč/3 dny 

Mzda externího pracovníka 1 800 Kč 

Ubytování 1 600 Kč 

Kulturní program 1 500 Kč 

Celkem 5 900 Kč 

Příspěvek z rozpočtu 30 % 1 770 Kč 

Konečná cena workshopu 4 130 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.6 Distribuce produktu 

Produkt bude distribuován prostřednictvím přímého a nepřímého prodeje. Nejedná se 

o prodej v pravém slova smyslu, myslí se jím spíše poskytování informací o produktu 

a službách s ním spojených. Přímý prodej bude realizován prostřednictvím informačních 

center, kde budou návštěvníkům sděleny veškeré informace a poskytnuty propagační 

materiály týkající produktu. Dále se k turistovi produkt dostane prostřednictvím 

webových stránek Jižního Slovácka, sociálních sítí, různých médií a veletržní prezentace. 

O konkrétní prodej půjde v případě workshopů, které tvoří součást produktu. Účast na 

workshopu si budou moci případní zájemci zamluvit přímo prostřednictvím webových 

stránek Jižního Slovácka na základě objednávkového formuláře. Produkt bude také 

nabízen nepřímo prostřednictvím různých zprostředkovatelů jako jsou cestovní kanceláře 

a agentury, které náplň produktu budou moci zahrnout do poskytovaných služeb. Díky 

této spolupráci bude možné obsáhnout větší množství návštěvníků. 

3.2.7 Propagace produktu Toulky po Moravském Toskánsku 

Produkt Toulky po Moravském Toskánsku umožní destinaci odlišit se od její konkurence 

a slouží také jako určitá forma její propagace. Aby se produkt dostal do povědomí 

veřejnosti, bude podpořen dostatečnou marketingovou kampaní, v jejíž rámci budou 

využity různé formy marketingové propagace.  

a) Reklama 

O produktu je nutné informovat jednak širokou veřejnost tak i místní obyvatelstvo, neboť 

ve většině případů nemají ani oni o existenci takového skvostu vůbec ponětí. Z toho 

důvodu budou aktivity zaměřeny na obě skupiny. Místní obyvatelé budou o produktu 

a sním spojených workshopech informování prostřednictvím lokálních médií jako jsou 

místní noviny (např. Kyjovské noviny, Hodonínské listy, Veselské listy), regionální 

televize (např. TV Slovácko), regionální noviny (Slovácko, Hodonínský deník). Širokou 

veřejnost budou o produktu informovat různé odborné časopisy prostřednictvím 

reklamních článků. Bude se jednat o české časopisy věnující se problematice cestovního 

ruchu např. Kam po Česku, Kam na výlet speciál, Turistický magazín Tim, COT – Celý 

o turismu, Moje země a o časopisy zabývající se fotografováním např. časopis FotoVideo 

a Digitální foto. Pro zasáhnutí zahraniční klientely bude produkt prezentován 

v mezinárodních časopisech, ve kterých vidíme velký potenciál pro přilákání 
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zahraničních turistů. Jedná se o Magazín Travel EYE podporující příjezdový cestovní 

ruch z Německa, Rakouska a dalších zemí západní Evropy a prestižní magazín 

s mezinárodním dosahem a nadstandardní čteností flyOK, který vydává společnost ČSA 

pro své cestující. Dále se jedná o anglicko-německý B2B časopis pro zahraniční 

management v cestovním ruchu Czech Travelogue. Prezentace produktu v magazínech je 

sice poněkud dražší záležitost, na druhou stranu ovšem dokáže zasáhnout velké množství 

potenciálních návštěvníků. Pro potřeby produktu nebude stejně jako u turistické karty 

vytvořen nový web, ale veškeré informace o produktu budou uvedeny přímo na webu 

Jižního Slovácka. Na workshopy se budou moci případní zájemci nahlásit také přes 

internet prostřednictvím této stránky.  

Jelikož je produkt z velké části zaměřen na zahraniční návštěvníky, bude kladen velký 

důraz na propagaci produktu přes sociální sítě (např. Facebook), díky kterým je možné 

lépe zasáhnout zahraniční klientelu. Na sociálních sítích bude pro potřeby produktu 

vytvořena stránka Toulky po Moravském Toskánsku, jejíž název bude v angličtině 

„Wanderings around Moravian Tuscany“, abychom ji více přiblížili také cizincům. Na 

stránkách budou pravidelně umisťovány fotografie od partnerských fotografů (externích 

pracovníků provádějící exkurze a školení v rámci workshopů), dále promo videa 

zobrazující krásu místní krajiny, informace a termíny konaných workshopů, odkaz na 

webové stránky destinace a kontakt na tvůrce produktu. Sdělení na těchto stránkách 

budou zveřejňována jak v českém, tak anglickém jazyce. Řada zájemců o Moravské 

Toskánsko přijíždí na základě shlédnutí určitých fotografií, proto bude produkt 

propagován také na Instagramu. Zde bude vytvořen speciální profil, na který budou 

umisťovány různé fotografie zvlněné krajiny. Tento profil bude propojen s facebookovou 

stránkou produktu. Produkt bude dále propagován přes webové portály zabývající se 

cestovním ruchem jako je např. Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy, 

Kudy z nudy aj. Informace o turistickém produktu budou poskytovat mimo jiné 

i internetové portály turistických informačních center v destinaci.  

Pro potřeby turistického produktu budou vytvořeny propagační materiály, které budou 

obsahovat vytipované trasy určené pro poznání Moravského Toskánska. Všechny trasy 

budou detailně popsány a budou v nich zobrazeny nejlepší vyhlídková místa. Dále budou 

obsahovat informace o vzniku a historii přírodní krajiny a o atraktivitách v okolí trasy, 

které mohou turisté navštívit. V materiálu budou uvedeny také informace o konaných 
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workshopech, o jejich termínech, ceně, náplni a možnosti nákupu. Propagační materiály 

budou umístěny v informačních centrech a na výše zmíněných veletržních prezentacích. 

Tyto materiály budou turistům poskytovány zdarma a budou vytvořeny v několika 

jazykových mutacích nejdříve však v českém a anglickém jazyce a později také ve 

slovenštině, němčině, španělštině a ruštině. Propagační materiály si budou moci 

potenciální návštěvníci stáhnout z webových stránek Jižního Slovácka.  

b) Public relations 

V rámci PR aktivit bude produkt propagován prostřednictvím veletržních prezentací. 

Následujících veletrhů se osobně zúčastní zástupci Jižního Slovácka, kteří zde budou 

destinaci a její produkty prezentovat. Bude se jednat o veletrh Holiday World Praha, 

veletrh Slovakiatour Bratislava, Regiontour a veletrh Go v Brně a mezinárodní veletrh 

cestovního ruchu Glob. Dále bude produkt prezentován na zahraničních veletrzích, 

kterých se již zástupci destinace nebudou účastnit osobně z důvodu vysokých finančních 

nákladů, ale bude využito služeb prospektového servisu centrály CzechTourismu, která 

má své zahraniční zastoupení po celém světě. V rámci této služby centrála nabízí možnost 

prezentace destinace a jejích produktů na zahraničních veletrzích bez vlastní přítomnosti 

prostřednictvím distribuce propagačních materiálů, které jí budou ze strany destinace 

zaslány. Tato služba je zpoplatněna a výše poplatku závisí na tom, zda se jedná o veletrh, 

kterého se účastní sama centrála nebo se jedná o její zahraniční zastoupení. Tímto 

způsobem bude destinace svůj produkt propagovat na následujících zahraničních 

veletrzích: Invetex CIS Travel Market (nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu 

v Severozápadním federálním okruhu Ruské federace), JATA Tourism EXPO Japan 

(největší veletrh cestovního ruchu v Japonsku), International City Ota Festival in "Sky 

Day" Haneda (veletrh organizovaný ve spolupráci s tokijským letištěm Haneda), New 

York Times Travel Show (největší veletrh cestovního ruchu na východním pobřeží USA), 

ITB Berlin (největší a jeden z nejprestižnějších veletrhů cestovního ruchu v Evropě), 

Shanghai World Travel Fair 2017, Ferienmesse Wien (nejvýznamnější veletrh cestovního 

ruchu v Rakousku), WTM London (veletrh cestovního ruchu pro odbornou veřejnost). 

Zahraniční veletrhy byly vybrány s ohledem na vytipovanou cílovou skupinu turistů, pro 

kterou je produkt určen. 
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c) Podpora prodeje 

Zájem o produkt Toulky po Moravském Toskánsku bude podpořen různými aktivitami, 

které budou mít za úkol zvýšit motivaci potenciálních turistů destinaci navštívit. V rámci 

projektu bude připravena fotografická soutěž, která bude probíhat následovně. Po 

vyhlášení soutěže budou moci případní zájemci do určitého data zaslat vybranou 

fotografii na určenou mailovou adresu. Sesbírané fotografie budou poté uveřejněny na 

webových stránkách Jižního Slovácka, kde bude možné každé fotografii udělit hlas. 

Fotografie, která získá nejvíce hlasů, zvítězí a výherce získá určitou cenu. Bude se jednat 

buďto o příslušenství k fotografování, či upomínkové předměty, víkendový pobyt, účast 

na workshopu aj. Soutěž bude probíhat 4x do roka. Bude tedy zaměřena na každé roční 

období samostatně. Kupříkladu pokud bude soutěž probíhat v zimě, mohou zájemci 

soutěžit pouze s fotkami se zimní tématikou (zasněžená pole). Na základě získaných 

fotografií budou v rámci destinace pořádány také příležitostné výstavy zaměřené na 

Moravské Toskánsko. Na výstavách se budou především prezentovat fotografie výherců 

výše uvedené soutěže.  

V rámci podpory prodeje budou také organizovány promoční zájezdy neboli „Fam trips“, 

pro touroperátory, kteří budou následně produkt nabízet v rámci svých služeb a pro 

novináře, kteří vycestují do destinace za účelem následné propagace nového produktu.  

3.2.8 Ekonomické zhodnocení produktu Toulky po Moravském Toskánsku 

Na rozdíl od turistické karty se nejedná o produkt, který by generoval nějaké příjmy jeho 

zakladatelům. Produkt je zaměřen primárně na zvýšení návštěvnosti destinace, na 

rozšíření povědomí o její existenci a na zdůraznění konkurenční výhody. Z globálního 

hlediska může ovšem dojít k situaci, že díky zvýšení návštěvnosti destinace mohou narůst 

tržby místních podnikatelů, což povede ke zlepšení ekonomických podmínek v destinaci. 

Z toho důvodu bude níže kalkulováno pouze s náklady. Jedná se o náklady, které budou 

vynaloženy na tvorbu a následnou propagaci produktu. Všechny ceny kalkulovaných 

položek nákladů byly stanoveny stejným principem jako u turistické karty.  

Plánovaný produkt bude propagován v médiích, která jsou společně s výší nákladů 

vypsány v tabulce níže. Byly vybrány taková média, která nám umožní oslovit jak 

domácí, tak hlavně zahraniční klienty. Jedná se o nejnákladnější část propagace, neboť 

inzerování v prestižnějších magazínech stojí velké množství finančních prostředků. Je 
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u nich však zajištěn požadovaný dosah. Vložené peněžní prostředky se destinaci vrátí ve 

formě zvýšení návštěvnosti a větší prestiže destinace. U navrhovaného produktu se 

s takovou finanční náročností počítá, neboť jeho cílem je zasáhnout zahraniční klientelu, 

což ovšem stojí více peněz. Pro informování místních obyvatel byly vybrány média, která 

jsou buďto zadarmo anebo nejsou moc nákladná. Reklama v místních televizích 

a novinách bude opakována několikrát do roka, neboť se jedná o neplacenou reklamu. 

Inzerce v konkrétních časopisech a novinách bude probíhat vždy 1x ročně, kromě 

časopisu Kam po Česku, Turistického magazínu Tim a Magazínu Travel EYE, kde bude 

pro jejich velkou oblíbenost ze strany čtenářů inzerováno 2x ročně. Zvolená média 

nebudou využita ve stejný měsíc, ale propagace bude rozptýlena v rámci celého roku. 

V následujících letech by již nebyly využívány všechny tato média, neboť o existenci 

produktu již budou mít turisté určité povědomí a jednalo by se spíše o připomínací 

reklamu v menším rozsahu. Z toho důvodu by tyto náklady měly v budoucnu poklesnout.  

Tabulka 25: Přehled nákladů vynaložených na propagaci produktu v médiích 

Aktivita Popis aktivity 
Cena 

bez DPH s DPH 

Regionální 

televize 
TV Slovácko zdarma - 

Místní 

noviny 

Kyjovské noviny, 

Hodonínské listy aj. 
zdarma - 

Noviny 
Nové Slovácko 284x200 mm 9 900 Kč 12 000 Kč 

Hodonínský deník 278 x 202 mm 15 000 Kč 18 150 Kč 

Časopisy 

Kam po Česku 
220 x 280 mm 22 000 Kč  

sleva při 2x ročně 10 % 
48 000 Kč 

Magazín Travel EYE  
220 x 280 mm 10 000 Kč 

sleva při 2x ročně 10 % 
22 000 Kč 

Kam na výlet speciál 199 x 125,5 mm 12 500 Kč 15 500 Kč 

Turistický magazín Tim 
1/2 A4 za 6 500 Kč 

2x ročně 
15 800 Kč 

COT – celý o turismu 188 x 118 mm 26 000 Kč 31 500 Kč 

flyOK 168x104 mm 80 000 Kč 96 800 Kč 

Czech Travelogue  188 x 134 mm 38 000 Kč 46 000 Kč 

Moje země 145 × 67 mm 18 000 Kč 21 800 Kč 

FotoVideo  1/2 A4 za 11 000 Kč 13 400 Kč 

Digitální foto 1/2 A4 za 15 000 Kč 18 150 Kč 

Celkem  359 100 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Stejně jako u turistické karty spatřuji velký potenciál ve veletržních prezentacích. Pro 

oslovení tuzemských turistů bude produkt osobně prezentován na veletrzích, které se 

konají v České republice a okolí. Prestižní zahraniční veletrhy jsou bohužel velmi 

finančně nákladné, proto bude využito služeb centrály CzechTourismu a jejích 

zahraničních zastoupeních pro oslovení zahraniční klientely. Centrála nám pomůže 

produkt i destinaci propagovat na vybraných zahraničních veletrzích. Díky spolupráci 

s centrálou je možné s minimálními náklady rozšít povědomí o produktu po celém světě.  

Tabulka 26: Přehled nákladů vynaložených na propagaci produktu na veletrzích 

Aktivita Popis aktivity 
Cena 

Bez DPH s DPH 

Veletrhy 

Regiontour a Veletrh Go v Brně 10 000 Kč 12 100 Kč 

Veletrh Holiday World Praha 10 000 Kč 12 100 Kč 

Veletrh Slovakiatour Bratislava 18 725 Kč 22 700 Kč 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Glob 9 500 Kč 11 500 Kč 

Invetex CIS Travel Market  1 500 Kč 1 900 Kč 

JATA Tourism EXPO Japan  1 500 Kč 1 900 Kč 

International City Ota Festival in "Sky Day" 

Haneda  
1 500 Kč 1 900 Kč 

New York Times Travel Show  1 500 Kč 1 900 Kč 

ITB Berlin  2 500 Kč 3 100 Kč 

Shanghai World Travel Fair 2017  1 500 Kč 1 900 Kč 

Ferienmesse Wien  2 500 Kč 3 100 Kč 

WTM London  2 500 Kč 3 100 Kč 

Celkem   77 200 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Produkt bude propagován také prostřednictvím webové reklamy, která na rozdíl od jiných 

výše zmíněných médií tvoří pouze zlomek celkových nákladů produktu. Jedná se o formu 

propagace, která nám umožní oslovit velké množství internetových uživatelů. 
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Tabulka 27: Přehled nákladů vynaložených na propagaci na webových portálech 

Aktivita Popis aktivity 
Cena 

Bez DPH s DPH 

Webová 

reklama 

Web Jižního Slovácka zdarma - 

Facebooková stránka 

Jižního Slovácka 
zdarma - 

Facebooková stránka 

Wanderings around 

Moravian Tuscany 

zdarma - 

Facebooková reklama  
50 Kč/den * 360 dní 

 18 000 Kč 
21 800 Kč 

Profil na Instagramu zdarma - 

Kudy z nudy 
zdarma na základě vzájemné 

propagace 
- 

Jižní Morava 
zdarma na základě vzájemné 

propagace 
- 

Centrála cestovního ruchu 

Jižní Moravy 

zdarma na základě vzájemné 

propagace 
- 

Kam po Česku (banner) 
165*165 px 6 měsíců 

12 000 Kč 
15 000 Kč 

Web Digitální foto 

(banner) 

zdarma (cena v rámci inzerce 

v časopise) 
- 

Celkem    36 800 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro propagaci produktu bude také vytvořen propagační materiál, který potenciální turista 

obdrží zdarma při návštěvě destinace. Do nákladů je nutné také zahrnout příspěvky 

veřejných subjektů na workshopy. Při stanovování jejich výše jsem vycházela ze 

skutečnosti, že bude jejich kapacita plně obsazena.  

Tabulka 28: Přehled nákladů na prop. materiály a na financování workshopů 

Aktivita Popis aktivity 
Cena 

Bez DPH s DPH 

Propagační materiály Leták s mapou A3 10 000 ks 50 000 Kč 60 000 Kč 

Příspěvek na workshopy 
3x jednodenní, 2x dvoudenní, 

1x třídenní 
32 400 Kč 39 200 Kč 

Celkem    99 200 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové náklady na tvorbu a propagaci produktu činí 572 300 Kč. 

Podmínky pro udělení dotace jsou stejné jako u turistické karty.  
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Tabulka 29: Celkové předpokládané náklady produktu  

Celkové předpokládané náklady produktu 572 300 Kč 

Dotace ve výši 50 % 286 150 Kč 

Vlastní zdroje žadatele 266 550 Kč 

Náklady připadající na rozpočet 1 zakládajícího města 72 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

K navrhované produktu Toulky po Moravském Toskánsku se zástupci destinace staví 

velmi pozitivně a již v současné době probíhají určité kroky pro budoucí realizaci 

stanovených návrhů (např. bude vytvořen propagační materiál, jehož součástí bude mnou 

navržená mapa s vyhlídkovými místy a turistickými trasami, konání workshopů je stále 

v jednání). Vidí v něm stejně jako já velký potenciál pro odlišení destinace a přilákání 

většího počtu zahraničních návštěvníků.  

3.3 Realizace produktů 

3.3.1 Správa a zajištění realizace navrhovaných produktů 

V destinaci se nenachází žádná destinační agentura, která by tvorbu produktů 

zastřešovala. Oba navrhované produkty budou proto zastřešovány čtyřmi zakládajícími 

městy Hodonínem, Kyjovem, Strážnicí a Veselím nad Moravou. Bude vytvořena 

speciální pracovní skupina, která bude mít na starosti řešení všech náležitostí ohledně 

tvorby, správy a realizace navrhovaných produktů. Budete se tedy jednat o zaměstnance 

výše zmíněných měst, kteří mají na starosti cestovní ruch v daných regionech. Jelikož se 

však jedná o náročné projekty, každé město zaměstná ještě další pracovníky (odborníky 

v oblasti cestovního ruchu), kteří budou mít na starosti vyloženě tvorbu produktů a jejich 

následnou realizaci. Současní zaměstnanci městských úřadů se budou na tvorbě produktů 

podílet pouze z části, neboť mají na starosti ještě další oblasti činností. Je ovšem potřeba, 

aby byli součástí pracovní skupiny, neboť oni mohou v rámci tvorby produktů přispět 

svými poznatky z praxe. Součástí pracovní skupiny bude tedy minimálně jeden zástupce 

z řad současných pracovníků měst a každé město dále zaměstná alespoň dva nové 

pracovníky, kteří budou navrhované produkty spravovat. Pracovní skupina bude mít tedy 

zhruba dvanáct až šestnáct členů. Ze zástupců skupiny bude zvolen jeden pracovník, který 

bude mít vedoucí postavení a bude koordinovat činnosti ostatních členů skupiny. 

Pracovní skupina se bude scházet pravidelně na předem dohodnutých zasedáních, kde se 

budou řešit otázky ohledně vytvářených produktů. Činnost skupiny bude kontrolována ze 



91 

strany vrcholných představitelů městských úřadů, kterým se budou její členové 

zodpovídat. Jejich činnost bude financovaná z prostředků měst, u kterých budou 

zaměstnáni.  

3.3.2 Časový plán realizace produktů 

Jednotlivé činnosti, které je nutné vykonat v rámci tvorby a realizace navrhovaných 

produktů budou nyní uspořádány do časového harmonogramu. Pro každý produkt bude 

vytvořen samostatný časový harmonogram. Každá barva v harmonogramu znázorňuje 

určitou činnost. Tmavě oranžová znázorňuje řešení daného návrhu a světle oranžová 

vyjadřuje realizaci a dobu, po kterou bude návrh vykonáván.  

 Produkt Turistická karta pro Jižní Slovácko 

Jelikož se jedná o produkt, který se chystáme realizovat v průběhu příštích let, navrhla 

jsem tedy jeho tvorbu až na rok 2019. Všechny činnosti začnou být realizovány v lednu 

2019, samotná karta poté vstoupí v platnost v říjnu 2019. Komplexní zhodnocení 

úspěšnosti produktu je plánováno na prosinec 2020.  

Tabulka 30: Harmonogram činností produktu Turistická karta pro Jižní Slovácko 

Aktivita 
2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 12 

Charakteristika tur. karty                    
Výběr cílových skupin                    
Sestavení finanční. plánu                    
Výběr obsahu tur. karty                    
Uzavření smluv                     
Výběr market. aktivit                    
Volba systému distribuce                    
Výroba turistické karty                    
Propagační materiály                    
Informační kampaň                     
Zavedení a běh tur. karty                    
Články v tisku                    
Webová reklama                    
Veletrhy                    
Zhodnocení produktu                    

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Produkt Toulky po Moravském Toskánsku 

Tvorba návrhového produktu je plánovaná na červen 2017. Jeho zavedení je plánováno 

na říjen 2017. Komplexní zhodnocení produktu je plánováno na červen 2018. 

Tabulka 31: Harmonogram činností produktu Toulky po Moravském Toskánsku 

Aktivita 
2017 2018 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Zvolení náplně produktu              

Výběr cílových skupin              

Sestavení finančního plánu              

Návrh náplně workshopů              

Uzavření smluv s dodavateli               

Výběr marketingových aktivit              

Volba systému distribuce              

Propagační materiály              

Informační kampaň               

Zavedení produktu              

Články v tisku              

Webová reklama              

Veletrhy              

Realizace workshopů              

Zhodnocení produktu              

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.3 Kontrola plnění realizace návrhů produktu 

Kontrolu plnění realizovaných návrhů produktů bude mít na starosti vytvořená pracovní 

skupina, která bude průběžně vyhodnocovat, zda jsou vykonávány všechny plánované 

činnosti včas. Dále bude dohlížet na dodržování stanoveného rozpočtu na jednotlivé 

aktivity, aby nedošlo k jeho překročení. Pracovní skupina bude také vyhodnocovat, zda 

navrhované produkty povedou ke zvýšení návštěvnosti, a to na základě poskytnutých 

statistik návštěvnosti, které si vede většina subjektů působících v destinaci. Návštěvnost 

regionu je také sledována prostřednictvím Českého statistického úřadu, který každoročně 

zveřejňuje různé statistiky návštěvnosti. Spokojenost návštěvníků se službami v destinaci 

je možné zjistit na základě zpětné vazby prostřednictvím dotazníků spokojenosti 

a internetových diskuzí na sociálních sítích. Hlavním identifikátorem jejich spokojenosti 
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je ovšem jejich opětovné navštívení destinace. Dále budou vyhodnocovat také příjmy 

z cestovního ruch. Tuto oblast je možné posoudit podle příjmů subjektů v destinaci. 

Pokud budou zjištěné tržby vyšší, budou mít navrhované produkty příznivý dopad také 

na příjmy. Tyto informace je možné zjistit od jednotlivých subjektů nebo také ze statistiky 

Českého statistického úřadu. 

3.3.4 Zhodnocení rizik navrhovaných produktů 

Realizace navrhovaných produktů je spojena s řadou rizik, která mohou ohrozit jejich 

existenci. Z toho důvodu je nutné tato rizika dopředu identifikovat a snažit se jim 

předcházet. Oba produkty jsou komplexně ohroženy následujícími riziky: 

a) Neochota turistů destinaci navštívit 

Může se stát, že plánované produkty nebudou mít požadovaný efekt a návštěvnost 

destinace se nezvýší nebo naopak ještě poklesne. Náplň produktů tedy nebude 

dostatečným motivačním stimulem pro návštěvníky. Jedná se o poněkud závažné riziko, 

jehož rozsah může zmírnit fakt, že neustále existují návštěvníci, kteří naši destinaci 

nepřestanou navštěvovat bez ohledu na tvorbu produktů, proto tato hrozba nemá až tak 

fatální dopad. Pro eliminaci toho rizika je možné do marketingové kampaně produktů 

zařadit tzv. příběhy, které poté budou chtít potenciální návštěvníci také zažít a destinaci 

proto navštíví.  

b) Nedostatek finančních prostředků 

Výsledek připravovaných produktů je závislý na množství finančních prostředků, které 

budou mít města k dispozici pro jejich financování. Velkým rizikem může být špatné 

naplánovaní finanční náročnosti produktů vedoucí k překročení finančního limitu 

stanoveného na plánované produkty, což by mohlo negativně postihnout jejich tvorbu 

a vést až k jejich ukončení. Dále může být realizace produktů negativně ovlivněna 

případným neposkytnutím plánových dotací z dotačních programů. Jedná se o jeden 

z nejrizikovějších faktorů. Před zahájením realizace vytvořených návrhů je proto nutné 

nejprve provést detailní finanční analýzu a tím zjistit, zda je realizace produktů 

z  finančního hlediska vůbec možná.  
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c) Zvolení nevhodných marketingových aktivit 

Dalším významným rizikem, které může ohrozit hlavní cíl produktů, tedy zvýšení 

návštěvnosti destinace, je nesprávné zvolení marketingových aktivit, jež nezasáhnou 

požadované cílové segmenty. Z toho důvodu je nutné před stanovením konkrétních 

marketingových aktivit provést pečlivou analýzu vybraných segmentů. V rámci jejich 

plánování je dále nutné dbát především na kreativitu, neboť pouze jedinečnou 

a zajímavou prezentací samotné destinace a jejích produktů ji můžeme odlišit od 

konkurence a upoutat tak pozornost návštěvníků. Pro omezení rizika by bylo možné určit 

jednoho pracovníka z pracovní skupiny, který by sledoval reakce návštěvníků na 

jednotlivé marketingové aktivity a poté by o tom informoval vedoucí pracovníka skupiny. 

Pokud by se zjistilo, že některé z nich nemají požadovaný účinek, je lepší je ukončit 

a zabývat se spíše těmi aktivitami, které návštěvníky oslovují.  

d) Nespolehlivost dodavatelů a partnerů destinace 

Jedná se o jejich možnou nespolehlivost v rámci realizace produktů. Hrozí zde riziko, že 

například podnikatelské subjekty, které budou zapojeny do turistické karty, nebudou 

vlastníkům karet poskytovat garantované slevy nebo grafické studio zodpovědné za 

grafickou stránku a tisk propagačních materiálů, svoji dodávku neuskuteční. Dále může 

dojít ke zrušení plánovaných veletrhů. Z toho důvodu je nutné se všemi poskytovateli 

služeb a podnikatelskými subjekty uzavřít smlouvu, ve které musí být přesně stanoven 

smluvní vztah mezi jednotlivými stranami. Dále v ní musí být vymezen předmět plnění 

a postih za nesplnění slíbených závazků.  

e) Poškození přírodního prostředí destinace 

Zvýšení návštěvnosti destinace, která bude vyvolána realizací produktů, může mít 

negativní dopad na přírodní prostředí v destinaci. Především v rámci produktu Toulky po 

Moravském Toskánku může být příroda poškozena masivním přísunem návštěvníků, 

především fotografů, kteří svým neopatrných chováním (znečištění přírodních památek 

odpadky, vyšlapání stezek mimo vyznačené trasy, poškození úrody zemědělských polí 

atd.) poškodí přirozený ráz krajiny.  



95 

3.3.5 Přínosy navrhovaných produktů 

Hlavním přínosem navrhovaných produktů je zvýšení návštěvnosti destinace. 

Prostřednictvím jejich marketingové kampaně může dojít k posílení povědomí turistů 

o samotné její existenci a zvýšit jejich motivaci destinaci navštívit. Díky produktu Toulky 

po Moravskému Toskánsku bude do destinace přijíždět také řada zahraničních turistů, 

kteří mohou šířit pozitivní reference v zahraničí. Zvýšení návštěvnosti s sebou nese 

zlepšení ekonomické situace v destinaci, neboť čím více turistů do destinace přijede, tím 

vyšší tržby budou mít místní podnikatelské subjekty. Pokud budou turistické produkty 

zpracovány kvalitně, mohou mimo jiné zlepšovat prestiž (značku) destinace. Tvorba 

produktů pozitivně působí na zkvalitňování infrastruktury v destinaci, kterou využívají 

rovněž místní obyvatelé. Produkty nám umožní plně využít potenciál destinace a zapojit 

místní obyvatelé a drobné podnikatelské subjekty do aktivit cestovního ruchu v destinaci. 

3.4 Shrnutí návrhové části 

V návrhové části jsem se věnovala tvorbě konkrétních produktů, které jsem detailně 

rozpracovala. Jedná se o návrh systému turistických karet pro destinaci Jižní Slovácko 

a využití přírodního potenciálu destinace prostřednictvím produktu Toulky po 

Moravském Toskánsku. Pro každý z navrhovaných produktů jsem stanovila jejich cíle, 

vhodné tržní segmenty, náplň produktů, způsob financování, možnosti distribuce, 

marketingové aktivity a celkové ekonomické zhodnocení produktů. Na závěr kapitoly 

jsem pro oba produkty komplexně navrhla možnosti realizace, tzn. kdo bude za jejich 

provedení zodpovědný. Dále jsem stavila časový plán jednotlivých činností. Tvorba 

produktů je ohrožena také řadou rizik, abychom jim mohli předejít, je nutné je nejprve 

identifikovat. Z toho důvodu jsem vymezila možná rizika navrhovaných produktů 

a naopak také přínosy jejich realizace pro destinaci a pro její obyvatele. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce byl návrh nových produktů pro turistickou destinaci Jižní 

Slovácko, které by měly zvýšit turistickou atraktivitu destinace pro návštěvníky. Jižní 

Slovácko patří k významným národopisným regionům s dlouholetou tradicí. Návštěvníci 

přijíždí především kvůli turistice zahrnující jak pěší turistiku, tak cykloturistiku, dále je 

přitahují lidové a folklorní tradice, zvyky, bohatá a zajímavá historie, krásná příroda 

a vinná turistika. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že destinace Jižní 

Slovácko disponuje silným potenciálem stát se dominantní destinací v oblasti cestovního 

ruchu v rámci České republiky. Z toho důvodu jsem se rozhodla pro návrh dvou nových 

produktů, které by jí umožnily tento potenciál co nejvíce využít. 

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti destinačního managementu 

a marketingu. Teoretické poznatky jsem čerpala zejména z odborné literatury od českých 

a světových autorů, kteří jsou pokládáni za odborníky z oblasti cestovního ruchu 

a destinačního marketingu. Zaměřila jsem se především na objasnění specifik marketingu 

destinace a tvorby destinačních produktů, neboť se v některých oblastech odlišují od 

klasického marketingu podnikatelských subjektů.  Získané poznatky jsem dále převedla 

do praxe. 

Samotnému návrhu produktů musí vždy předcházet podrobná analýza destinace. 

Z důvodu seznámení se s analyzovanou destinací bylo nejprve v úvodu analytické části 

Jižní Slovácko stručně představeno. Poté jsem provedla SLEPTE analýzu vnějšího 

prostředí destinace, díky které jsem se seznámila s aktuálním stavem a možným 

budoucím vývojem faktorů, jež mají zásadní vliv na rozvoj destinace v oblasti cestovního 

ruchu. 

Marketingové možnosti a tvorba produktů destinace je dále zásadně podmíněna nabídkou 

konkurenčních destinací. Aby byly produkty destinace úspěšné, musí 

vycházet z konkurenčních výhod. Provedla jsem proto analýzu konkurence, kdy jsem za 

hlavní konkurenty Jižního Slovácka vybrala podobné destinace, a to Pálavu a Lednicko-

valtický areál a Východní Slovácko. Pro stanovení konkurenční výhody jsem ještě 

vykonala detailní analýzu nabídky destinace Jižní Slovácko. Na základě výsledků analýzy 

konkurence a analýzy nabídky jsem destinace komplexně porovnala. Za jednu 

z konkurenčních výhod Jižního Slovácka je možné pokládat hustou síť turistických stezek 
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a cyklostezek, vinnou turistiku a folklorní tradice. V poslední době je ovšem za 

významnou konkurenční výhodu považována zvlněná přírodní krajina přezdívaná 

Moravské Toskánsko, která je velmi oblíbená především zahraničními turisty a nachází 

se pouze na dalších dvou místech na světě. Dále jsem prostřednictvím sekundárního 

výzkumu realizovaného centrálou CzechTourism a svého dotazníkového šetření 

zaměřeného na zjištění vnímání destinace Jižní Slovácko ze strany návštěvníků, provedla 

analýzu turistické poptávky (zákazníků), na jejíž základě jsem získala povědomí 

o cílových skupinách destinace. Na závěr byla provedena analýza silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb, ze které vyplívá, že je pro destinaci nejpřínosnější uplatnit 

strategii S–O a využít tedy jejích silných stránek (konkurenčních výhod) k dosažení 

potenciálních příležitostí. 

V návrhové části jsem se zaměřila na tvorbu dvou specifických produktů destinace s cílem 

zvýšit její atraktivitu pro návštěvníky, které jsem si zvolila na základě výsledků 

předchozích analýz. První navrhovaný produkt nám umožní zatraktivnit destinaci 

prostřednictvím uplatnění nových turistických trendů. Jedná se o návrh systému 

turistických karet, které svému držiteli umožní využívat řadu slev a výhod v destinaci. 

Druhý navrhovaný produkt bude postaven na využití a zatraktivnění významné 

konkurenční výhody Moravského Toskánska. Při tvorbě produktů jsem vycházela 

z jednotlivých složek marketingového mixu. Nejprve jsem si stanovila cíle, které by měl 

každý produkt naplnit. Dále jsem je detailně charakterizovala, popsala jejich obsah 

a stanovila, na jaké cílové skupiny budou zaměřeny. U každého z produktů jsem navrhla 

možnosti jejich financování a popřípadě cenu, za kterou by měly být návštěvníkům 

poskytovány. Pro každý produkt jsem navrhla konkrétní propagaci, systém distribuce 

a také jsem provedena ekonomické zhodnocení navrhovaných produktů. Na závěr jsem 

pro oba produkty komplexně navrhla možnosti realizace. Dále jsem stavila časový plán 

jednotlivých činností, způsob kontroly realizace stanovených návrhů, možná rizika jejich 

tvorby a přínosy pro destinaci.  

Jelikož již nějakou dobu pracuji v oblasti cestovního ruchu v destinaci Jižní Slovácko, 

budou návrhy produktů uvedené v diplomové práci aplikovány také v praxi. Věřím, že 

navrhované produkty nám pomohou zatraktivnit nabídku destinace a návštěvnost 

destinace ještě navýšit. Cíle diplomové práce proto byly dle zadání všechny splněny. 
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Příloha 1: Přehled počtu hromadných ubytovacích zařízení, počtu lůžek a hostů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z ČSÚ (Kapacity hromadných ubytovacích 

zařízení, 2016)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2: Přehled hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízení a počet jejich přenocování (Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z ČSÚ (Hosté 

a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních, 2016) 

Hromadná ubytovací 

zařízení celkem  

Hosté 

celkem 

v tom Přenocování 

celkem 

v tom Průměrný počet 

přenocování (noci) rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti 

Pálava a LVA 500 995 400 485 100 510 993 123 837 290 155 833 2,0 

Východní Slovácko 100 175 81 137 19 038 270 205 229 429 40 776 2,7 

Jižní Slovácko 124 729 91 287 33 442 328 078 265 825 62 253 2,6 

                                                 
1 i.d. individuální (důvěrný) údaj 

Hromadná ubytovací 

zařízení celkem 

 

Počet zařízení Počet lůžek 

Pálava a 

LVA 

Východní 

Slovácko 

Jižní 

Slovácko 

Pálava a 

LVA 

Východní 

Slovácko 

Jižní 

Slovácko 

248 91 102 10 730 4 306 5 521 

Hotel ***** - - - - - - 

Hotel **** 8 5 - 798 155 - 

Hotel, motel, botel *** 28 16 13 1 808 631 1 120 

Hotel, motel, botel ** 1 1 2 i.d.1 i.d. i.d. 

Hotel, motel, botel * 1 3 3 i.d. i.d. 97 

Hotel garni  3 2 1 118 i.d. i.d. 

Penzion 151 31 49 4 363 832 1 315 

Kemp 14 9 4 1 198 i.d. 606 

Chatová osada 2 1 1 i.d. i.d. i.d. 

Turistická ubytovna 20 5 14 1 035 122 771 

Ostatní HUZ 20 18 15 1 208 1 345 1 286 
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Příloha 3: Dotazník 

1. Navštívil/a jste někdy destinaci Jižní Slovácko (Kyjovsko, Hodonínsko, 

Strážnicko, Veselsko)? Pokud ano, kolikrát? 

 Ano, 1x 

 Ano, 2x–4x 

 Ano, již vícekrát 

 Ne, nikdy 

 Uvažujete o návštěvě destinace Jižní Slovácko? 

 Ano 

 Ne 

2. Z jakého důvodu uvažuje o navštívení destinace? 

Zvolte alespoň jednu možnost.  

 Turistika a sport (cykloturistika, pěší turistika, lyžování, vodáctví, atd.) 

 Zdraví (lázně, léčení, rehabilitace atd.) 

 Práce (školení, konference, pracovní cesta, obchod) 

 Nákupy 

 Poznání (historie, architektura, kulturně historické památky) 

 Zábava (kulturní akce, jídlo, noční život) 

 Návštěva rodiny a přátel 

 Přírodní krajina (např. Moravské Toskánsko) 

 Folklór 

 Vinná turistika 

 Venkovská turistika (agroturistika) 

 Jiný, prosím uveďte jaký? 

3. Pro návštěvu destinace jste se rozhodl/a na základě? Můžete vybrat více 

odpovědí.  

 Doporučení přátel 

 Reklamy na internetu 

 Televizní prezentace destinace 

 Veletržní prezentace destinace 

 Vlastní iniciativy 

 Internetových diskuzí 

 Reklamy v tisku 

 Nabídky cestovní kanceláře a agentur 

 E-mailové upoutávky 

 Jiné, prosím uveďte jaké? 
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4. Kdo Vás během návštěvy (případně návštěv) destinace doprovázel? Můžete 

vybrat i více možností. 

 Nikdo, přijel/a jsem sám/sama 

 Přátelé 

 Partner/Partnerka 

 Děti 

 Rodiče 

 Manžel/manželka 

 Jiné, prosím uveďte kdo 

5. Jaký byl účel Vaší cesty? Můžete vybrat více možností. 

 Turistika a sport (cykloturistika, pěší turistika, lyžování, vodáctví, atd.) 

 Zdraví (lázně, léčení, rehabilitace atd.) 

 Práce (školení, konference, pracovní cesta, obchod) 

 Nákupy 

 Poznání (historie, architektura, kulturně historické památky) 

 Zábava (kulturní akce, jídlo, noční život) 

 Návštěva rodiny a přátel 

 Přírodní krajina (např. Moravské Toskánsko) 

 Folklór 

 Vinná turistika 

 Venkovská turistika (agroturistika) 

 Jiné, prosím uveďte jaké 

6. Jakým způsobem jste se dopravil/a do destinace? 

 Osobním automobilem 

 Linkovým autobusem 

 Zájezdovým autobusem 

 Vlakem 

 Na kole 

 Motocyklem 

 Jiné, prosím uveďte jaké 

7. Kde jste byl/a ubytován/a po dobu pobytu v destinaci? 

 V hotelu  

 V penzionu 

 V motelu  

 V kempu (stan, chatka, karavan) 

 V jiném hromadném ubytovacím zařízení (turistická chata, ubytovna, hostel) 

 U rodiny 

 U přátel 

 Na chatě 

 Jiné, prosím uveďte kde 



109 

8. Jak dlouhý byl Váš pobyt v destinaci? 

 Jednodenní – bez přenocování 

 1–2 noclehy (např. víkendový) 

 3–7 noclehů (např. týdenní) 

 Delší 

9. Stravoval/a jste se v restauračním zařízení? 

 Ano, skoro vždy 

 Částečně, jak kdy 

 Ne, téměř nikdy 

10. Ohodnoťte prosím kvalitu následujících služeb a atraktivit v destinaci na stupnici 

od 1 do 5 (1- velmi špatná kvalita; 5 – velmi dobrá kvalita). Hodnoťte pouze 

služby a atraktivity, které jste využil/a. 

U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-5: 

 Ubytovací služby 

 Stravovací služby 

 Kulturní akce 

 Cykloturistika 

 Přírodní krajina (např. Moravské Toskánsko) 

 Sportovní zařízení 

 Historické památky 

 Vinná turistika 

 Lázeňství a wellness 

 Venkovská turistika 

11. Co Vám v destinaci nejvíce scházelo, nebo co se Vám naopak velmi líbilo? 

 Napsat 

12. Zaznamenal/a jste před navštívením destinace nějakou reklamu či upoutávku na 

tuto destinaci? Pokud ano jakou? Můžete označit více odpovědí. 

 Reklamu na internetu 

 Reklamu v tisku 

 TV reklamu 

 Reklamu v rádiu 

 Jiné (vypište) 

 Nezaznamenal/a jsem žádnou reklamu na destinaci 



110 

13. Zjišťoval/a jste si informace o atraktivitách destinace (památky, ubytovací 

a stravovací služby, kulturní akce, …) před jejím navštívením? 

 Ano 

 Ne 

14. Kde jste informace před navštívením destinace zjišťoval/a? Můžete označit více 

odpovědí. 

 Turistické informační portály (Jižní Morava, Kudy z nudy, atd.) 

 Facebook a sociální sítě 

 Publikace a propagační materiály o destinaci 

 Veletrhy 

 Turistická informační centra 

 Cestovní kanceláře a agentury 

 Informace od přátel 

15. Jak jste byl celkově spokojen/a s návštěvou destinace? 

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Nebyl/a jsem spokojen/a 

16. Zvažujete opětovnou návštěvu destinace? 

 Ano – v blízké době (do 1 roku) 

 Ano – ale s delším odstupem 

 Spíše ne 

 Ne, neuvažuji 

17. Doporučíte návštěvu destinace svým známým? 

 Ano  

 Ne 

18. Označte prosím důvod Vašeho rozhodnutí v otázce č. 18? Můžete označit více 

odpovědí. 

 Kulturní památky 

 Vybavenost stravovacími zařízeními 

 Přírodní prostředí 

 Vybavenost službami 

 Podmínky na odpočinek 

 Kvalifikovanost personálu 

 Chování místních obyvatel k návštěvníkům 

 Folklór 

 Vybavenost ubytovacími zařízeními 
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 Poměr ceny/kvality 

 Jiné, prosím uveďte co? 

19. Uveďte, prosím, jaká příležitost Vás vede k úvaze o opětovném navštívení 

destinace? Můžete vybrat více možností. 

Zvolte alespoň jednu možnost.  

 Turistika a sport (cykloturistika, pěší turistika, lyžování, vodáctví, atd.) 

 Zdraví (lázně, léčení, rehabilitace atd.) 

 Práce (školení, konference, pracovní cesta, obchod) 

 Nákupy 

 Poznání (historie, architektura, kulturně historické památky) 

 Zábava (kulturní akce, jídlo, noční život) 

 Návštěva rodiny a přátel 

 Přírodní krajina (např. Moravské Toskánsko) 

 Folklór 

 Vinná turistika 

 Venkovská turistika (agroturistika) 

 Jiné 

20. Uveďte prosím Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 

21. Uveďte Váš věk? 

 0–18 

 19–26 

 27–40 

 41–59 

 60 a více 

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Gymnázium 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 
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23. Pocházíte z České republiky? 

 Ano 

 Ne – uveďte prosím, odkud pocházíte 

24. Z kterého jste kraje?  

 Hlavní město Praha 

 Středočeský kraj  

 Jihočeský kraj  

 Plzeňský kraj  

 Karlovarský kraj  

 Ústecký kraj  

 Liberecký kraj  

 Královéhradecký kraj  

 Pardubický kraj  

 Kraj Vysočina  

 Jihomoravský kraj  

 Olomoucký kraj  

 Zlínský kraj  

 Moravskoslezský kraj 
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Příloha 4: Vybrané atraktivity zahrnuté v turistické kartě a návrh výše slevy (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Atraktivita Cena dospělý Cena dítě Výše slevy 

Zámek Milotice 120 Kč 80 Kč Zdarma 

Zámek Strážnice 50 Kč 25 Kč Zdarma 

Vlastivědné muzeum 

Kyjov 
30 Kč 10 Kč Zdarma 

Vrbasovo muzeum 

Ždánice 
30 Kč 15 Kč Zdarma 

Městské muzeum ve 

Veselí nad Moravou 
30 Kč 10 Kč Zdarma 

Muzeum Vesnice 

jihovýchodní Moravy 

ve Strážnici 

110 Kč 60 Kč 50 % 

Masarykovo muzeum 

v Hodoníně 
50 Kč 15 Kč Zdarma 

Galerie výtvarného 

umění v Hodoníně 
20 Kč 10 Kč Zdarma 

Slovanské hradiště v 

Mikulčicích 
100 Kč 60 Kč 40 % 

Baťův kanál 240 Kč 120 Kč 50 % 

Zoo Hodonín 90 Kč 60 Kč 30 % 

Bukovanský mlýn 30 Kč zdarma Zdarma 

Muzeum naftového 

dobývání a geologie 

45 Kč/ 

komentovaná 

prohlídka 100 

Kč 

25 Kč 

Zdarma/ 

prohlídka 

40 % 

Větrný mlýn Starý 

Poddvorov 
20 Kč 20 Kč Zdarma 

Kuželov 50 Kč 25 Kč Zdarma 

Hvězdárna ve Veselí 

nad Moravou 

100–300 

Kč/hod 
100–300 Kč/hod 30 % 

Šlapací drezína v 

Ratiškovicích 
200 Kč/hod 200 Kč/hod 35 % 

Muzeum mlynářství 

Strážnice 
20 Kč 15 Kč Zdarma 

Strážní bílá věž 

Strážnice 
20 Kč 20 Kč Zdarma 

Rozhledna Travičná 25 Kč 20 Kč Zdarma 

Sonnentor Čejkovice 60 Kč 10 Kč 20 % 

Vinné sklepy Čejkovice 
50/150 Kč (s 

degustací) 

50 Kč (pouze 

vstup) 
25 % 

Zámecké sklepy 

Strážnice 

30/120-150 Kč 

(s degustací) 

30 Kč (pouze 

vstup) 
30 % 

Zámecké vinařství 

Bzenec 
149 Kč – 30 % 
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Půjčovna kol a 

koloběžek IC Kyjov 
100 Kč/den 50 Kč/den 50 % 

Půjčovna kol Penzion 

Régio 

299–500 

Kč/den 
150 Kč/den 20 % 

Půjčovna kol od ČD 

v Hodoníně a Veselí 

nad Moravou 

120 Kč/den 120 Kč/den 30 % 

Vyhlídkový let 

Aeroklubu Kyjov 

2 000 Kč/30 

min/3 osoby 

2 000 Kč/30 

min/3 osoby 
10 % 

Kino Panorama – – 15 % 

Kino Svět Hodonín – – 15 % 

Kino Svět Strážnice – – 15 % 

Kino Morava – – 15 % 

 

Ubytovací zařízení Cena za osobou Výše slevy 

Kyjovský pivovar 850 Kč 30 % 

Penzion Régio 1400 Kč 20 % 

Penzion Longus 850 Kč 20 % 

Hotel Panon 750 Kč 10 % 

Penzion u Kostela 350 Kč 10 % 

Hotel pod věží 1200 Kč 35 % 

Bukovanský mlýn 1390 Kč 20 % 

Vinařství Dufek 750 Kč 25 % 

Kemp Josef 250 Kč chatka/ 120 Kč stan 20 % 

Autokemping Strážnice 
200–750 Kč chatka/ 130 Kč 

stan 
20 % 

Autokemp Lučina 100–150 Kč 10 % 

 

Stravovací zařízení Výše slevy 

Pizzerie u Martina 20 % 

Restaurace Bonanza 20 % 

Restaurace V dobrých časech 20 % 

Ristorante La Rivolta 20 % 

Restaurace Na Pekárně 20 % 

Astoria restaurant 20 %  

Restaurace u Piráta 20 % 
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Příloha 5: Mapa Moravského Toskánska s vyhlídkovými místy a atraktivitami (Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj mapy: www.mapy.cz) 
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Na mapě jsou vytipované trasy vyznačeny barevně, podle toho, zda je cesta sjízdná na 

kole, autem nebo je vhodná pouze pro pěší turistiku. Při stanovování trasy jsem se 

primárně soustředila na cesty, kde se nachází vyhlídková místa. Vyhlídková místa jsou 

v mapě vyznačena. Níže budou také uvedeny fotografie z vybraných vyhlídek, které 

zobrazují, co je možné z vyhlídkového místa shlédnout. Žlutě vyznačená trasa na mapě 

je určená pro cyklisty. Trasa je vedená po zpevněných asfaltových cestách, které jsou 

ovšem místy poškozeny kvůli zátěži ze strany zemědělských strojů, proto ji nedoporučuju 

pro jízdu autem. Dále je vedená po cyklostezkách a silnicích I. a II. třídy. Autem je možné 

projet pouze okruh, který je vyznačený modrou barvou, neboť pouze tyto cesty jsou dobře 

sjízdné a nejsou pro jízdu autem nebezpečné. Silnice mezi Svatobořicemi a Stavěšicemi 

je primárně určena pro obsluhu zemědělských strojů, provoz osobních aut zde ale omezen 

není. Řidiči musí ovšem jízdě na daném úseku věnovat více pozornosti. Cesty, které jsou 

vyznačeny červenou barvou, jsou určeny pouze pro pěší turistiku, neboť se jedná 

o nezpevněné polní cesty. Tyto trasy je ovšem vhodné spojit s jinou trasou určenou pro 

cyklisty. Modrá trasa pro osobní automobil je dlouhá 18 km, žlutá pro cyklisty měří 

necelých 50 km a červená trasa pro pěší turisty je dlouhá 7,2 km. Po cestě mohou turisté 

navštívit také některé historické i církevní památky, které se nachází v okolí. Dále se zde 

rozprostírá řada přírodních památek, které dotváří ráz celé krajiny. Po cestě se mohou 

turisté také občerstvit v místních restauracích a hostincích. Veškeré atraktivity jsou 

v mapě vyznačeny a jejich seznam naleznete níže. 

Památky 

1. Augustiniánská rezidence 

2. Důl Dukla 

3. Muzeum obce Želetice 

4. Muzeum obce Stavěšice 

5. Hrob Jana Köhlera 

6. Zámek Svatobořice 

7. Sklepní ulička Hovorany 

8. Sklepní ulička Šardice 

9. Zámeček Kyjov (muzeum) 

10. Památník Moravské Rovnosti 

Církevní památky 

1. Chrám Spasitele 

2. Kostel sv. Jana Křtitele 

3. Kaple sv. Rocha 

4. Kostel sv. Archanděla Michaela 

5. Kostel Navštívení Panny Marie 

6. Kaple sv. Floriána 

7. Kaple Nanebevzetí Panny Marie 

8. Kaple sv. Barborky 
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Restaurace 

1. Restaurace Harmonie 

2. Hovoranský hostinec 

3. Restaurace U Trempa 

4. Restaurace Sahara 

5. Restaurace Šardice 

6. Restaurace u Šťastných 

7. Restaurace Kulturní dům 

Přírodní památky, 

rezervace 
1. PR Sovince 

2. NPP Na Adamcích 

3. Babí lom 

4. PP Zápověď u Karlína 

5. PP Hovoranské louky 

6. PP Výchoz

 

Vyhlídková místa 

Vyhlídkové místo č. 1

 

Vyhlídkové místo č. 2

 

Vyhlídkové místo č. 3

 

Vyhlídkové místo č. 4
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Vyhlídkové místo č. 5 

 

Vyhlídkové místo č. 6

 

Vyhlídkové místo č. 8

 

 

 

 

 

 

Vyhlídkové místo č. 10 

 

Vyhlídkové místo č. 12

 

Vyhlídkové místo č. 13
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Vyhlídkové místo č. 18

 

Vyhlídkové místo č. 20

 

Vyhlídkové místo č. 21

 

 

 

 

Vyj 

 


