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Anotace 

Cílem bakalářské práce „Komunikační strategie vybrané destinace“ je navrhnout nové 

způsoby komunikace v rámci regionu Český ráj a to prostřednictvím informačních center, 

které se v tomto regionu nachází. Tato bakalářská práce se dělí na teoretickou část ve které 

jsou vymezeny pojmy marketing, komunikační mix a destinační marketing a na praktickou 

část, která pojednává o regionu Český ráj a o sdružení, která se starají o jeho propagaci. Dále 

jsou v této části rozebrány nástroje komunikačního mixu vybraného informačního centra a 

navrženy nové způsoby komunikace, které by měly zvýšit návštěvnost Českého ráje a 

informačních center v tomto regionu. 
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Annotation 

Communication strategy in specific destination 

The goal of this bachelor thesis „Communication strategy in specific destination“ is to 

suggest new form of communication of Bohemian Paradise through information centers, 

which are located in this region. This bachelor thesis is divided into theoretical part, where 

are defined the terms of marketing, communication mix and marketing of destination. The 

second part is the practical one and describe the region of Bohemian Paradise and the 

association, which takes care about its propagation. In the next part are described the tools 

of communication mix of selected information center and are suggested new forms of 

communication, which should be increased attendance of Bohemian Paradise and 

information centres in this region. 
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Úvod 

Cestovní ruch je v České republice velmi rozšířen. Dle odhadů ministerstva pro místní 

rozvoj navštívilo Českou republiku v roce 2016 více než 10 mil. zahraničních návštěvníků. 

Z tohoto vysokého čísla je patrné, že naše republika nabízí velmi zajímavá turistická místa. 

Bylo by však chybou se domnívat, že propagace zajímavých míst naší země je bezchybná. 

Některé zajímavé turistické destinace si zaslouží větší reklamu a povědomí jak tuzemských, 

tak i zahraničních návštěvníků.   

Cílem této práce je zhodnotit aktuální komunikační strategii vybraného regionu, kterým je 

Český ráj a na základě získaných informací navrhnout případné nové komunikační nástroje, 

které by mohly zvýšit popularitu této oblasti a tím pádem i její návštěvnost. 

Teoretická část je zaměřena na základní výklad pojmů marketingové komunikace a je zde 

uveden rozbor jednotlivých nástrojů komunikačního mixu z obecného pohledu.  

Druhá část pak popisuje vybranou destinaci Český ráj a jsou v ní uvedeny konkrétní subjekty 

zajišťující informovanost návštěvníků tohoto regionu. Jsou zde popsány jejich aktuální 

činnosti prostřednictvím nástrojů komunikačního mixu. 

V závěrečné části této práce jsou navrženy nové nápady a rozšíření stávajících služeb, které 

by mohly vést ke zkvalitnění služeb jednotlivých subjektů za účelem zlepšení komunikační 

strategie celého regionu Český ráj.  
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1. Vymezení pojmů 

V této kapitole se seznámíme se základními pojmy a definicemi marketingu jako nástroje 

úspěšného podniku. Vymezení a objasnění těchto základních marketingových pojmů a 

pravidel nám umožní se lépe orientovat v této bakalářské práci a snadněji pochopit její cíl.  

 

1.1 Marketing 

„Marketing lze pojmout jako soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat 

a uspokojit potřeby zákazníka.“ (Zamazalová, 2010) 

Marketingovým mixem jsou nazývány nástroje, které umožňují podniku dosáhnout svých 

cílů díky uspokojení potřeb, přání a vyřešení problémů cílové skupiny organizace. Tyto 

nástroje se používají k určení výše finančních prostředků a lidské práce, zjištění detailů 

různých možností nebo k ulehčení komunikace. 

 

Mezi známé marketingové nástroje tzv. „4P“ patří: 

- Cena (price) – hodnota získaného produktu;  

- Produkt (product) – výrobek nebo služba, která pomocí směny uspokojí potřeby 

spotřebitele; 

- Komunikace (promotion) – prostředky, kterými se podnik snaží připomenout své 

produkty zákazníkovi; 

- Distribuce (place) –  cesta, kterou se produkt přiblíží k zákazníkovi. 

 

Známá jsou také různá rozšíření marketingového mixu. U služeb se používají ještě další 3 

nástroje. A to lidé, procesy a materiální prostředí. V cestovním ruchu hovoříme o nástrojích 

označených jako „8P“. Ty jsou složeny ze základních 4 marketingových nástrojů a nástrojů 

specifických pro cestovní ruch, jimiž jsou lidé, partnerství, tvorba programů a tvorba balíčků 

služeb. Nicméně 4 základní marketingové nástroje jsou brány z pohledu organizace. 

V dnešní době je však nutné se mnohem více zaměřit na zákazníka, protože je to on, kdo si 

vybírá jakou službu nebo atraktivitu vyzkouší. Robert Lauterborn proto vytvořil 

marketingový mix „4C“, jehož každá část se váže na jedno „P“ ze základního 

marketingového mixu. Místo produktu je použita hodnota z hlediska zákazníka, cena je 
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znázorněna jako náklady vyplývající pro zákazníka, místo (distribuce) je označeno jako jeho 

pohodlí a komunikace jako jediná zůstává, ale posuzuje se z pohledu turisty. (Jakubíková, 

2012) 

 

1.1.1Teritoriální marketing 

Teritoriální marketing uspokojuje potřeby obyvatelstva, podnikatelů a turistů aby se tak 

dosáhlo cílů obcí a regionů. Vytváří vztahy nejen mezi veřejným a soukromým sektorem, 

ale i uvnitř obou těchto sektorů za účelem jejich vzájemné spolupráce. 

Regionální marketing se snaží přilákat investory a podnikatele a rozvíjet cestovní ruch, aby 

tak zlepšil image určitého regionu. (Jakubíková, 2012) 

 

1.2 Marketingová komunikace 

Proces komunikace je zpravidla složen ze čtyř částí. U procesu komunikace musí vždy být 

odesílatel, příjemce, zpráva a způsob nebo cesta, jakou se zpráva dostává od odesílatele k 

příjemci. V lidské komunikace se navíc objevuje i šum, který částečně ruší proces úspěšné 

přepravy zprávy. (Piperopoulous, 2013) 

Nástroje marketingové komunikace dělíme na: 

- ATL (above the line) – tzv. „nadlinková komunikace“ využívající formu televizní 

reklamy nebo venkovních resp. exteriérových umístění.  

- BTL (below the line) – tzv. „podlinková komunikace“ používající uspořádání akcí, 

podpory prodeje a osobního prodeje. (Jakubíková, 2012) 

 

Marketingová komunikace je v podstatě cílené ovlivňování zákazníka s použitím jednoho 

nebo více médií. Hlavní činností marketingové komunikace je poskytování informací 

zákazníkům o produktu nebo službě a jejich přesvědčení ke koupi určitého produktu. 

(Olujimi, 2014) 

 

Obsah marketingové komunikace bývá často vyjadřován 5-ti M.  Vždy by mělo být jasné 

poslání (mission), tedy k čemu komunikace směřuje. Dalším faktorem je obsah komunikace 
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tzn. předání nějaké zprávy, sdělení nebo informace (messsage), kde nejefektivnější je sdělení 

zprávy společně se zvukem nebo obrazem. Způsob sdělení je ideální prostřednictvím 

různých sdělovacích prostředků (media)  např. televize, internet nebo rozhlas. Aby vůbec ke 

sdělení jakékoliv zprávy mohlo dojít, jsou k tomu zapotřebí finanční prostředky (money). 

V neposlední řadě musíme zjistit, jak komunikace vůbec dopadla, tedy změřit její výsledky 

(measurement). 

 

1.2.1 Komunikační strategie 

Strategie určuje, jakými způsoby podnik dosáhne svého poslání a cílů. Marketing je pro 

určení strategie velice důležitý. Pomáhá podniku nejen analyzovat jeho okolí a konkurenci, 

ale také stanovit nejvhodnější produkt, způsob distribuce nebo trh. Aby mohla být použita 

správná strategie, je v zájmu podniku stanovit si odpovídající plán. 

Marketingový plán je důležitým dokumentem společnosti popisující směr, kterým se podnik 

rozhodl směřovat své podnikatelské aktivity. S pomocí marketingových nástrojů a dle 

takovéhoto marketingového plánu podnik naplánuje komunikační kampaň. Marketingové a 

komunikační plánování by mělo být podobné. Komunikační plánování obsahuje čtyři fáze, 

jimiž jsou situační analýza, komunikační cíle, komunikační strategie a časový plán s 

rozpočtem. Zaměstnanci podniku zabývající se tímto plánem by tedy měly zkoumat 

současnou situaci na trhu, správně určit komunikační cíle podniku a zvolit takovou strategii, 

která dané komunikační cíle uskuteční v daném časovém horizontu a v rámci určeného 

finančního rozpočtu.  

 

V komunikačním plánování by měla být jako první provedena analýza současné situace na 

trhu. Velmi důležité je určit jednak problémy, ale i příležitosti a trendy na trhu. Další částí 

je povědomí zákazníků o naší a konkurenční značce a analýza konkurenčních 

komunikačních činností. Díky těmto činnostem se zaměstnanci daného marketingového 

oddělení dozví informace o současné situaci na trhu a mohou tak stanovit komunikační cíle 

podniku. Tyto cíle podniku určují, co a kdy by se mělo uskutečnit. Mezi hlavní komunikační 

cíle patří zvýšení prodeje a zvýšení povědomí zákazníků o naší značce, ovlivnění názoru na 

značku a zvýšení loajality vůči naší značce. (Karlíček, 2016) 
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Zvýšení prodeje výrobků podniku je nejvýznamnějším cílem všech marketingových 

činností. Prodej výrobků je ovlivněn velkým množstvím faktorů. Mezi ně patří například 

kvalita a cena výrobků, konkurenční chování, současná situace a vývoj na trhu. Růst prodeje 

určitého výrobku tedy může být vyvolán zvýšením kvality nebo zvýšením povědomí o 

značce u koncových zákazníků. 

 

Povědomí o značce je pro firmu velice důležité, neboť zákazník si spojí reklamu nebo určitou 

reklamní akci s firmou a jejími výrobky. Většina společností a firem, které zákazník nezná 

nebo si je nemůže spojit s reklamou nebo určitou událostí, je jím ignorována. Většina 

výrobců ve svých reklamách velice často propaguje obal nebo vnější vzhled svého produktu, 

a to cíleně za účelem vizuálního efektu působícího na zákazníka. Často používaným 

mediálním jevem je využití snadno zapamatovatelných a chytlavých sloganů nebo melodií. 

 

Pro stanovení komunikačních cílů se využívá metoda založená na tom, že cíle musí splňovat 

určitá kritéria, kterými jsou: 

- Specific – konkrétnost; 

- Measurable – měřitelnost; 

- Acceptable – přijatelnost; 

- Realistic – reálnost; 

- Time specific – časové určení. 

Jak napovídají počáteční písmena jednotlivých kritérií, metodu nazýváme SMART. 

 

1.2.2 Fáze marketingové komunikace 

Abychom získali nového zákazníka, musíme ho přimět ke změně jeho názoru na určitý 

produkt. Ke změně názoru vedou tři fáze, mezi které patří zaujetí zákazníka reklamou, 

správné pochopení a na závěr přesvědčení zákazníka.  

Další důležitou součástí marketingové komunikace je tzv. „word of mouth“ neboli „ústní 

doporučení“.  To v praxi znamená, že příbuzní, kamarádi nebo kolegové si navzájem sdělují 

doporučení a názory na určitý produkt. Tento druh doporučení je ve většině případů 

pozitivní. Pokud se ale vyskytne negativní doporučení, je šířeno rychleji než pozitivní, 
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protože zákazník se snaží své příbuzné odradit od koupě tohoto produktu. Marketingová 

oddělení podniků se snaží předcházet vzniku negativního doporučení buď vysokou kvalitou 

svého produktu nebo poprodejním servisem. (Karlíček, 2016) 

 

1.3 Komunikační mix 

Podnik při vytváření své komunikační strategie volí nejvhodnější komunikační mix, který se 

může skládat z reklamy, direct marketingu, podpory prodeje, vztahu s veřejností, event 

marketingu, online komunikace a osobního prodeje. Zvolení určitého komunikačního mixu 

je ovlivněno druhem trhu. Pro různé trhy jsou zvoleny odlišné nástroje tohoto mixu. Cílem 

je zvýšení objemu prodejů, seznámení předem určené cílové skupiny s vybraným produktem 

a její přesvědčení o výhodném nákupu a nebo pouze seznámení se s cílovými zákazníky. 

 

1.3.1 Reklama 

Jedná se o nástroj komunikačního mixu, kdy se firma snaží své zákazníky informovat a 

přesvědčovat. Cílem reklamy je vytvořit pozitivní vztah se stávajícími zákazníky a upoutat 

pozornost nových zákazníků. Celkově se podnik snaží zvýšit povědomí o značce. Reklama 

také informuje o nových produktech a o jejich využití. Společnosti si dnes mohou vybrat 

mnoho způsobů zveřejnění své reklamy např. v televizi, v rádiu, v novinách nebo na 

reklamních plochách. Určitým druhem reklamy je reklama korporátní (institucionální), která 

má za cíl vytvořit pozitivní názor zaměstnanců i veřejnosti na firmu prostřednictvím popisu 

dlouholeté tradice podniku, péčí o životní prostředí nebo společenskou odpovědností. 

 

1.3.2 Direct marketing 

Direct neboli přímým marketingem rozumíme marketingová sdělení zasílaná poštou 

(katalogy, letáky), sdělená pomocí telefonu (telemarketing) nebo sdělená přes internet (e-

mail). Nově řadíme do přímého marketingu i sdělení na sociálních sítích (Facebook). Na 

rozdíl od reklamy se přímý marketing zaměřuje na užší cílové skupiny nebo na jednotlivce. 

Vytváří se tím osobní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. (Vaštíková, 2008) 
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1.3.3 Podpora prodeje 

Podnik se snaží přilákat zákazníky pomocí speciálních nabídek, soutěží, výstav nebo pomocí 

reklamních předmětů. Mezi tyto nástroje patří i věrnostní programy pro zákazníky. Podpora 

prodeje však není zaměřena pouze na zákazníky, ale snaží se i díky těmto nástrojům 

povzbudit své obchodní zástupce nebo distribuční mezičlánek, kteří jsou poté motivováni 

k větší aktivitě a efektivitě v nabídkách produktů podniku. 

 

1.3.4 Public relations 

Public relations označuje vztahy podniku s veřejností. To znamená vztahy nejen se 

zákazníky, ale i se svými zaměstnanci, dodavateli, úřady a jinými organizacemi. Cílem 

tohoto komunikačního nástroje je zvýšit důvěryhodnost a zlepšit nebo udržet dobrou pověst 

podniku. Dalším úkolem Public relations je komunikace se sdělovacími prostředky v případě 

krizových situací nebo při sponzorování kulturních, sportovních a společenských událostí. 

(Pelsmacker a kol., 2003) 

 

1.3.5 Osobní prodej 

Je to forma osobní komunikace, kdy obchodní zástupce určitého podniku komunikuje 

s jedním nebo více zákazníky. Cílem tohoto komunikačního nástroje je dosáhnout prodeje a 

vytvořit si se zákazníkem dlouhodobý vztah. Výhodou osobního prodeje je zejména osobní 

kontakt, kdy obchodník může zákazníkovi lépe vysvětlit výhody produktu nebo ho lépe 

informuje či se snaží splnit přání zákazníka výběrem vhodného produktu. Díky vytvoření 

vzájemného vztahu se zákazník může vracet ke stejné firmě z důvodu spokojenosti 

s produktem nebo radami od obchodníka. Pro úspěšný osobní prodej slouží několik zásad, 

kterými jsou např. využití přání zákazníka, vysvětlení jedinečnosti produktu (služby), 

vyzvednutí pověsti podniku a využití informací z externích zdrojů. (Karlíček, 2016) 

 

1.3.6 Internetová komunikace 

Rozmach internetu zaznamenal v posledních letech velký boom v komunikaci. Díky němu 

může podnik komunikovat se svými zákazníky po celém světě s velmi nízkými náklady. 
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Přínosem takové komunikace je zacílení na skupinu zákazníků, možnost měření reakce 

zákazníka a zobrazení reklamy na delší časový úsek. Přes internet dnes probíhá celý nákupní 

cyklus, který je pro zákazníka mnohem pohodlnější, neboť vše dělá z pohodlí domova. Proto 

jsou nejčastějšími zákazníky studenti a ženy na mateřské dovolené.  

 

1.3.7 Webové stránky 

Pomocí webových stránek může organizace nabízet své produkty (e-shop), komunikovat se 

zákazníky nebo dokonce naopak zákazníci mohou přímo komunikovat s poradci společnosti. 

Prodejci podporují i prodej přes webové stránky pomocí vyhlášení soutěží nebo slevových 

akcí.  

 

Aby byly webové stránky efektivní, měly by být přehledné, mít atraktivní design, obsahovat 

důležité informace a být snadno vyhledatelné. Organizace si většinou najmou agentury, které 

upraví vzhled i obsah webových stránek nebo dokonce zajistí, aby daná organizace byla na 

prvních místech díky vyhledávání klíčových slov. (Karlíček, 2016) 

 

1.4 Moderní nástroje komunikačního mixu 

Mezi současné trendy marketingové komunikace a známé způsoby propagování podniku 

patří: 

- Event marketing; 

- Guerilla marketing; 

- Virální marketing; 

- Product placement. 

V níže uvedených kapitolách si blíže popíšeme tyto nové metody komunikačního mixu. 

1.4.1 Event marketing 

Event marketingem neboli marketingem událostí rozumíme naplánování určité akce nebo 

zážitku, který podpoří dobrou pověst podniku a jeho produktů (služeb). K uspořádání 

úspěšné akce je potřeba splnit několik kroků jakými jsou např. dobré zorganizování, 
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zajímavá témata akce, volba hostů, vhodné občerstvení nebo poskytnutí reklamních 

předmětů jako dárků. 

 

1.4.2 Guerilla marketing 

Cílem tohoto komunikačního nástroje je reklamní kampaň s momentem překvapení (vtipná 

reklama na neobyčejném místě). Po realizaci této taktiky guerilla marketingu, dochází 

k zážitku, který zákazníci ještě nezažili, a tím pádem se jim automaticky vryje do paměti a 

spolu s tímto zážitkem si pamatují podnik a hlavně jeho produkt. 

 

1.4.3 Virální marketing 

Cílem virálního marketingu je zvýšit podvědomí o značce nebo produktu na trhu 

prostřednictvím šíření informací mezi lidmi. Mezi nejčastější nástroje patří e-mail nebo ústní 

doporučení. Virální marketing je levný a rychle se šíří mezi mladými lidmi, kteří dnes 

používají e-mail nebo chytrý telefon každý den. 

 

1.4.4  Product placement 

Product placement neboli umístění produktu je placené umístění výrobku nebo služby do 

filmu, rozhlasu nebo počítačové hry s cílem jejich představení. Jako příklad si můžeme uvést 

český film Probudím se včera, kde se objevují žvýkačky Orbit, energetický nápoj BigShock 

nebo prodejny drogerie Teta. Správně umístěný výrobek nebo služba je ve filmu umístěna 

tak, jako by byla součástí běžného života postavy ve filmu. (Vaštíková, 2008) 
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2. Specifika destinačního marketingu 

„Marketing destinace je řízený a cílený souhrn aktivit vyvažující cíle destinace s potřebami 

klientů.“ (Palatková, 2007) 

Destinaci si můžeme představit jako soubor různých služeb poskytovaných v určité oblasti 

v návaznosti na kapacitu cestovního ruchu v dané oblasti. Destinace nabízí služby 

cestovního ruchu, kterými jsou např. stravování, ubytování, sport a rekreace. 

 

Organizace destinačního managementu/marketingu je základním řídícím prvkem destinace 

a to na 4 různých úrovních. Lokální turistická organizace v oblasti měst (Praha, Londýn), 

regionální turistická organizace v oblasti regionů (Jižní Čechy, Krkonoše), národní v oblasti 

států (Velká Británie, Rakousko) a kontinentální (Evropa). (Ryglová, 2009) 

 

Podle Seatona a Bennetta se specifika destinačního marketingu týkají specifik trhu turismu, 

struktury trhu turismu a jeho heterogenity a charakteru služeb cestovního ruchu. 

 

Morrison zastává názor, že existuje osm rysů specifických pro marketing v cestovním ruchu. 

Prvním rysem je kratší doba platnosti služby, kdy služba má na vytvoření názoru klienta 

kratší dobu než výrobek. Druhým znakem je ovlivnění rozhodnutí klienta díky většímu 

projevu emocí a nálad. Dalším rysem je důraz na venkovní stranu poskytovaných služeb, 

kdy si klient nemůže danou službu vyzkoušet, a tak se soustředí na jiné věci např. na úklid 

budovy apod. Dále podnik v turismu dbá na svoji pověst a úroveň poskytovaných služeb. 

Specifickými rysy jsou také složitější distribuční systém, kde se často objevují 

zprostředkovatelé a konzultanti nebo důležitost komplementárních podniků pro zajištění 

služby. Dalším znakem je snadné kopírování služeb konkurenčních podniků, protože podnik 

si své služby nemůže nijak ochránit. Posledním rysem je důležitost celoročního propagování 

služby.  

 

Morrison rozlišuje pět důsledků pro marketingový mix destinace v návaznosti na osm 

specifických rysů. Prvním důsledkem je rozšíření marketingového mixu ze základních čtyř 

nástrojů na 8-10 „P“. Další důsledek vzniká z nemožnosti vyzkoušet si službu předem a tím 

pádem se zákazník spoléhá na doporučení svých známých nebo na recenze na internetu. 
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Důležité je také při propagaci použití zážitků nebo ideálů, neboť zákazníci se řídí emocemi. 

Jiná věc, která plyne z rysů je převzetí služeb konkurenčních podniků, protože podnik 

nemůže své konkurenci zabránit v kopírování nebo inovaci jejich služeb. Posledním 

důsledkem se stává vztah mezi obchodními partnery, kdy jsou velice důležitý vzájemné 

vztahy mezi subjekty v cestovním ruchu. Poskytovatelé služeb mají vztahy nejen 

s návštěvníky dané destinace ale i s dopravními společnostmi, místními úřady nebo se 

správci historických památek a kulturních center. (Palatková, 2007) 
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3. Český ráj 

Tématem této bakalářské práce je lokalita Český ráj. Nejen lokalita samotná, ale hlavně 

aktivity na tomto území v oblasti cestovního a turistického ruchu. Na začátku se krátce 

seznámíme s oblastí Českého ráje jako jedné z krajinných perel České republiky. Poté se 

zaměříme na činnosti konkrétních právních subjektů, které zajišťují informovanost a 

propagaci tohoto nádherného koutu naší republiky. 

 

Velmi oblíbená turistická destinace Český ráj je název pro území ve středním Pojizeří. To 

leží asi 90 km severovýchodně od Prahy a je známo svými přírodními zajímavostmi a 

historickými památkami. V roce 1955 byl Český ráj jako první vyhlášen chráněnou krajinou 

oblastí v České republice a v roce 2002 byl rozšířen na oblast o rozloze 181 km2.  

 

Pojmy „Srdce“ nebo „Brána do Českého ráje“ je označováno město Jičín. V okolí tohoto 

města můžeme nalézt rozsáhlé pískovcové útvary, které na západ od města Jičín vytváří 

jednu z nejkrásnějších oblastí Českého ráje zvanou Prachovské skály. Samotné město Jičín 

je zajímavé svými historickými stavbami a pořádanými kulturními akcemi. Nejznámější z 

nich je „Město pohádek“ konané každoročně jeden víkend v září. Další částí Českého ráje 

je Lomnicko. Tato oblast je známa díky populárním zimním lyžařským sportům a velmi 

zajímavým rozhlednám. Pro změnu v Nové Pace a okolí jsou naleziště drahých kamenů a 

Obrázek 1: Mapa Českého ráje 
Zdroj: https://www.ceskehory.cz/objekty/img/mapy/ceskyraj13h.gif 
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zkamenělin rostlin a živočichů. Častým turistickým cílem této oblasti je i prohlídka několika 

lidových roubených staveb. Město Mladá Boleslav, které již sice nepatří přímo do regionu 

Českého ráje, zve návštěvníky na návštěvu hradu, muzeí nebo společnosti Škoda Auto. 

Blízké Kosmonosy se zase mohou pochlubit renesančním zámkem se zahradou nebo 

historickou památkou Loreta. V blízkosti Mladé Boleslavi leží město Mnichovo Hradiště se 

svým renesančně-barokním zámkem a je považováno za západní hranici Českého ráje. V 

blízkosti města se nachází velmi známé Drábské světničky nebo Příhrazské skály. Další 

velmi známou památkou Českého ráje je zřícenina hradu Trosky. Útvar, na kterém se Trosky 

nachází, je sopečného původu a jeho okolí s různými skalními městy, rybníky Věžák a 

Vidlák bylo vyhlášeno jako Přírodní rezervace Podtrosecká údolí. Dalším okresem 

zasahujícím do CHKO Český ráj jsou Semily. Semilsko se díky kaňonu řeky Jizery stalo 

průmyslovou oblastí. Dnes zde můžeme vidět technické budovy, továrny a zajímavé mosty. 

Město Semily se také proslavilo jako město her a hraček. Sobotka je městem, kde se mohou 

turisté seznámit s místní lidovou architekturou a nedaleko odsud navštívit barokní zámek 

Humprecht, který leží v blízkosti velmi navštěvovaného hradu Kost s přilehlou přírodní 

rezervací Plakánek. Dalším městem Českého ráje je Turnov, kde můžeme najít městské 

muzeum a muzeum sklářské výroby. Oblast Turnova nabízí atraktivní výlety do Lázní 

Sedmihorky nebo na zámek Hrubá Skála a hrad Valdštejn. Poslední oblastí je 

Železnobrodsko se svými nálezy krystalické břidlice, křemence a hlavně pískovce, díky 

němuž se zde mimo jiné začal vyvíjet sklářský průmysl. Právě proto zde byla založena 

umělecko-průmyslová sklářská škola. (Správa CHKO Český ráj, 2017) 

 

3.1 Sdružení Český ráj 

Český ráj jako oblíbená turistická destinace je propagována agenturou CzechTourism. Tato 

agentura jako státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, má za hlavní cíl propagaci České republiky jako destinace cestovního ruchu 

v zahraničí i v samotné České republice. CzechTourism koordinuje činnosti v oblasti 

cestovního ruchu a provádí destinační marketing. Tato činnost probíhá mimo jiné 

prostřednictvím jednotlivých informačních center. Toto samozřejmě platí i pro lokalitu 

Českého ráje. Všechna tyto informační střediska jsou začleněna do Sdružení Český ráj. 

Sdružení Český ráj je zájmové sdružení měst, obcí a jiných právnických osob, které má za 
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cíl přispět k rozvoji cestovního ruchu v oblasti Český ráj. Toto sdružení přes svá členská 

informační centra předává informace o přírodě, historických památkách, sportovních a 

relaxačních možnostech, kulturních akcích či ubytování v regionu Český ráj.  

 

 

Obrázek 2: Logo Sdružení Český ráj 
Zdroj: http://www.cesky-raj.info/ 

 

 

Sdružení Český ráj každoročně vydává a tiskne propagační materiály výhradně pro lokalitu 

Český ráj. Kromě nově vydaného materiálu, kterým je speciální trhací mapa regionu Český 

ráj, to jsou pravidelně vydávané kalendáře sportovních a kulturních akcí pro daný kalendářní 

rok. V letošním roce byly navíc aktualizovány brožury s tématy „Hrady a zámky“ a „Skalní 

města“, které byly publikovány dokonce ve čtyřech světových jazycích. Dalším každoročně 

vydávaným katalogem je „Český ráj bez bariér“, který je určen pro rodiny s dětskými 

kočárky, seniory nebo osoby se zdravotním postižením.  Pro milovníky českých filmů vznikl 

i leták „Český ráj ve filmu a pohádkách“, který obsahuje mapu se zvýrazněnými okruhy a 

počty kilometrů pro 10 různých českých filmů, které byly zfilmovány na území Českého 

ráje. Často poskytovaným propagačním letákem je i „Mapa turistických cílů“ obsahující 

mapu s trasami pro pěší a s cyklostezkami. Mezi další letáky patří např. katalog regionálních 

výrobců nebo brožura „Po stopách Albrechta z Valdštejna“. Všechny tyto materiály jsou 

k dispozici v informačních centrech po celém území Českého ráje a také na webových 

stránkách sdružení http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/. (Český ráj, 2017) 

V roce 2016 si Sdružení Český ráj připravilo pro turisty a návštěvníky Českého ráje tzv. 

„Regionální kartu hosta“, která je při ubytování v určitých zařízeních zadarmo nebo ji lze 

koupit za 50,- Kč v informačních centrech Českého ráje. Držitel této karty může čerpat 
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mnoho výhod jako např. slevy na ubytování, sportovní aktivity, kulturní akce apod. 

Nevýhodou této Regionální karty hosta však je, že konkrétní sleva platí pouze pro jednu 

osobu, tedy držitele karty. Pro využití výše zmiňovaných slev je tedy nutné, aby si tuto kartu 

pořídil každý člen rodiny nebo skupiny, který bude chtít nabízených slev využívat. 

 

 

3.1.1 Filmová kancelář Český ráj 

Jedná se o projekt Sdružení Český ráj, který vznikl za účelem propagace Českého ráje ve 

filmu. Tato filmová kancelář má za úkol pomáhat tvůrcům filmů najít vhodné filmařské 

prostředí (interiéry a exteriéry) v oblasti Českého ráje včetně zajištění veškerých potřebných 

povolení k natáčení a zajištění nezbytné spolupráce s místními subjekty. (Filmová kancelář, 

2017) 

 

3.1.2 Aplikace Český ráj 

Sdružení Český ráj také vytvořilo pro turisty mobilní aplikaci, která využívá polohové údaje 

a informuje turistu o památkách, tipech na různé výlety nebo o kulturních a sportovních  

akcích nacházejících se v jeho blízkosti. Aplikace funguje i bez připojení k internetu. 

(Mobilní aplikace, 2017) 

 

Obrázek 3: Regionální karta hosta 
Zdroj: http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/regionalni-
karta-hosta/ 
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4. Informační středisko Kněžmost 

Informační středisko Kněžmost je nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je obec. Je 

součástí Kulturně vzdělávacího centra a knihovny Kněžmost (KVCK) a je současně 

začleněno do Sdružení Český ráj. Obec Kněžmost leží v okrese Mladá Boleslav. Toto 

informační centrum je necertifikované a je provozováno pouze sezónně. V květnu a v červnu 

je otevřeno pouze v sobotu a v neděli od 10:00 do 15:00 hod. V hlavní turistické sezóně 

(červenec-srpen) pak v pracovní dny 9:00-17:00 hod, v sobotu 9:00-13:00 hod a v neděli 

10:00-14:00 hod. 

 

 

 

Informační středisko v obci Kněžmost zahájilo svoji činnost v roce 2012. V té době se 

nacházelo v budově na náměstí, kde sídlí také pošta a obecní úřad. V roce 2014 bylo 

přestěhováno do samostatné budovy nacházející se také na náměstí. Toto období bylo díky 

prostorovým možnostem informačního centra velmi plodné. Byly zde pořádány různé 

besedy a výstavy. V roce 2016 bylo celé středisko díky rekonstrukci budovy přesunuto do 

jediné místnosti. Po dokončení této rekonstrukce muselo informační centrum veškeré 

dosavadní prostory dokonce úplně uvolnit dočasně umístěné základní škole. Letošní rok 

bude nakonec informační středisko součástí Obecní knihovny Kněžmost. 

 

Obrázek 4: Obecní úřad 
Zdroj: http://www.cesky-raj.info/dr-cs/4529-informacni-stredisko-knezmost.html 
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4.1 Organizační struktura 

Nejvýše postavenou osobou v organizační struktuře informačního centra je starosta obce 

Kněžmost pan Ing. Adam Pospíšil. Kulturně vzdělávací centrum a knihovna Kněžmost, pod 

kterou spadá i Informační středisko Kněžmost je v kompetenci místostarosty obce pana Ing. 

Karla Hlávky. Zodpovědnou osobou za infocentrum je paní Lada Charvátová, která mimo 

turistickou sezónu pracuje v obecní knihovně. Jako pomocné síly zde pracují ještě 2 

zaměstnankyně (studentky) na částečný pracovní úvazek. 

 

4.2 Komunikační strategie Informačního střediska Kněžmost 

V této části semestrální práce se seznámíme s konkrétní komunikační strategií Informačního 

střediska Kněžmost, která vychází z osobní zkušenosti nejen jako návštěvníka, ale zároveň 

i aktivního pracovníka IS Kněžmost. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jaký 

komunikační mix volí a používá zmiňované informační centrum v rámci lokality Českého 

ráje. 

 

4.2.1 Propagace 

Informační středisko Kněžmost vystavuje na náměstí přímo před svou kanceláří nejnovější 

plakáty s programem kulturních a sportovních akcí, které se konají nejen přímo v obci 

Kněžmost, ale i v přilehlém okolí Českého ráje. K dispozici jsou zde hlavně brožury, letáky 

nebo mapy vydané Sdružením Český ráj. Mimo to jsou zde vystaveny i prospekty 

propagující místa mimo území Českého ráje. Jedním z takových je dětský park Mirakulum 

v Milovicích. K vyzvednutí je zde také dětská hra „Naučná stezka Příhrazskými skalami“. 

Tuto hru vymyslely samotné zaměstnankyně informačního centra a sestává se z vlastní trasy 

okolo Příhrazských skal s cílem na náměstí, kde přímo v informačním centru na děti čeká 

zasloužený poklad. Zajímavou charitativní akcí byl v roce 2016 prodej lístků a skládacích 

modelů místního kostela, jejíž výtěžek byl věnován na jeho opravu. 

 

Dále zde mohou návštěvníci informačního střediska zakoupit různé publikace tematicky 

zaměřené na Český ráj a jeho nejvýznamnější památky včetně turistických a 

cykloturistických map. Doporučována je i prohlídka místního kostela popř. návštěva v něm 

pořádaných koncertů. Můžeme zde také nalézt vyhrazený stojan s výrobky z chráněné dílny 
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příspěvkové organizace Centrum 83, která sídlí v Mladé Boleslavi a jejímž předmětem 

činnosti je poskytování pomoci osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením. 

 

O velikonočních a vánočních svátcích jsou zde pořádány tradiční jarmarky s prodejem 

výrobků místních obyvatel a ukázkou dobových řemesel. 

 

Infocentrum v obci Kněžmost se snaží aktualizovat a obnovovat nabídku kulturních akcí 

velmi pravidelně, neboť právě prázdninová doba v Českém ráji je na podobné události velmi 

bohatá. K nejvíce navštěvovaným kulturním akcím tohoto regionu patří hudební a divadelní 

festivaly „Sedmihorské léto“ a „Valečovské léto“, které každoročně navštíví tisíce diváků. 

 

4.2.2 Internet a sociální sítě 

V současné době se většina populace informuje o tom co je zajímá na internetu. Proto i 

informační centrum Kněžmost nemohlo zůstat pozadu a prezentuje svoji nabídku na svých 

webových stránkách (www.info-knezmost-cz.webnode.cz) a sociální síti Facebook.  Díky 

omezeným finančním možnostem centra však vznikly tyto web stránky svépomocí a to díky 

aktivitě jeho zaměstnankyň. Že se snaha vyplatila, ukázalo dlouho očekávané otevření 

rozhledny Čížovka, jejíž slavnostní okamžik jako první zveřejnilo na svých webových 

stránkách právě informační centrum Kněžmost. 

Obrázek 5: Vystoupení v Sedmihorkách 
Zdroj: http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/sedmihorske-leto-2016-turnov-71670/ 
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Dalším často používaným nástrojem je sociální síť Facebook, kde byl infocentru založen 

profil. Pokud má turista nebo náhodný návštěvník určitý dotaz, může ho napsat do zpráv 

nebo připsat komentář s dotazem pod příslušný plakát či pozvánku. Jelikož je tento profil je 

on-line po celou dobu otevírací doby informačního centra, dostává návštěvník okamžitou 

odpověď prostřednictvím zaměstnankyně, která je momentálně přítomna přímo 

v informačním centru. 

 

Prezentace informací na webových stránkách centra probíhá paralelně se zveřejňováním 

informací na Facebooku. Ne všichni zákazníci mají svůj facebookový účet, a proto je tato 

duplicita informací stále velmi žádanou a nutnou. 

 

Webové stránky a Facebook obsahují nejen základní informace jakými jsou otevírací doba, 

kontakt na lékaře nebo jízdní řády turistických autobusů, ale i ukázky turistických map, 

prodávaných suvenýrů či sběratelských předmětů jako např. turistických známek a vizitek. 

Dále jsou zde poskytnuty kontakty na historické památky, ubytovací a stravovací služby po 

celém Českém ráji.  

 

Webové stránky centra jsou také využívány pro potřeby obce v rámci různých anket a 

dotazníků. 

 

4.2.3 Podpora propagace regionu 

Všechna informační centra v tomto regionu dostávají stejné pokyny a informační letáky od 

SČR. Ty si pak zajišťují rozšíření těchto informací a propagačních materiálů ve svém 

teritoriu. Informační Centrum Kněžmost má informační povinnost na letní filmové 

promítání v Turnově nebo na hudební koncerty konané v Českém ráji.  

 

Sdružení Český ráj v minulém roce vydalo Regionální kartu hosta poskytující slevy na 

ubytovací služby a sportovní aktivity. Tato karta zatím neměla moc velký úspěch. 

Pravděpodobně proto, že byla vydána v polovině turistické sezóny a nepředcházela jí 

odpovídající reklamní kampaň. 
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Dalším možnou podporou prodeje nebo spíše podporou návštěvy Českého ráje a jeho 

informačních center je turistický deník. Ten není dostupný pouze v tomto regionu ale po celé 

ČR a i v jiných evropských zemích. V oblasti Českého ráje je tento malý sešit velice 

oblíbený. Nalepují se do něj turistické vizitky (samolepky) s názvem a obrázkem 

navštíveného místa s tím, že na protilehlou stranu deníku si turista může připsat vlastní 

komentář k místu, které sám navštívil. Cena turistického deníku je 50,- Kč a turistické 

vizitky 12,- Kč. 

 

 

Pro zkvalitnění nepřímých služeb informačního centra byl instalován mrazící box na 

zmrzlinu a chlazené výrobky nebo automat na kávu a jiné teplé nápoje. Před vchodem byl 

vytvořen místním truhlářem stojan s osobami z různých českých pověstí, sloužící jako 

zajímavá kulisa pro fotografování návštěvníků centra. 

  

4.2.4 Komunikace s veřejností 

Tento prvek komunikačního mixu je v případě informačních center trochu specifický. 

Samotná náplň činnosti infocenter se již zakládá na komunikaci s vnější veřejností a proto 

v této části zmíníme hlavně vztahy s vnitřní veřejností. V tomto případě se zaměstnanci IC 

a také částečně s obyvateli obce Kněžmost. Pracovníci informačního centra jakožto 

zaměstnanci obce jsou pro samotnou činnost IC velmi důležití a dalo by říci, že i 

Obrázek 6: Katalog Českého ráje 
Zdroj: http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/propagacni-
materialy-regionu/katalog-dovolena-v-ceskem-raji.html 
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nepostradatelní. Díky jejich angažovanosti, nápadům a vlastní iniciativě nabízí centrum 

velmi kvalitní a rozmanité služby. Díky tomu, že zaměstnankyně centra jsou místní, mají 

bohaté zkušenosti a znalosti místního prostředí. Tuto jejich angažovanost je nutné oceňovat. 

Zaměstnankyně IC a jejich činnosti jsou obcí maximálně podporovány a ony jí tuto důvěru 

oplácí zajímavými a originálními akcemi (výlet na Valečov, návrh nové stezky). Důležitá je 

i komunikace s místními obyvateli, kteří mohou nabídnout návštěvníkům v okolí Kněžmosta 

příjemné ubytování, projížďky na koních nebo pronajmout sportovní zařízení. 

 

4.2.5 Osobní kontakt 

Princip osobního prodeje v rámci komunikačního mixu je typickým prvkem pro přístup 

informačního centra k zákazníkům. Konkrétní radu při osobním styku podpořenou osobní 

zkušeností ocení každý návštěvník. Již výše zmíněný vstřícný přístup zaměstnankyň IC 

Kněžmost a jejich znalost místních poměrů přímo předurčuje, že toto IC má velmi dobrou 

pověst a jeho zákazníci se velmi často i díky IC Kněžmost do Českého ráje rádi vracejí. Na 

druhou stranu tato zákaznická důvěra je velmi zavazující a nutí v dobrém slova smyslu 

zaměstnankyně IC vymýšlet nové a nové aktivity. 

 

4.2.6 Mimořádné události 

Marketing událostí neboli event marketing je opět v komunikačním mixu komunikační 

strategie infocentra často používaným nástrojem. Turisté a návštěvníci Českého ráje si velmi 

oblíbili neobvyklé akce pořádané právě Informačním střediskem Kněžmost. Turisté ze 

vzdálenějších míst jsou při dlouhodobém pobytu v Českém ráji rádi za zpestření jejich 

dovolené nějakou neobvyklou aktivitou, kterou nemohou najít v žádných průvodcích či 

brožurách. 

 

Infocentrum organizuje každoročně na oslavu otevření turistické sezóny různé pochody 

k místním památkám včetně zajímavého programu během těchto výletů. Například minulý 

rok byl pro rodiny s dětmi připraven pochod na hrad Valečov s loupežnickým přepadením. 

V minulých letech na oslavu přijelo pojízdné planetárium nebo byl naplánován pochod na 

rozhlednu Čížovka s návratem na koloběžkách. 
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Graf 1: Návštěvnost IC 2016 
Zdroj: http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/ 

 

Velký úspěch sklidil letošní velikonoční jarmark, na kterém vystoupilo i několik hudebních 

sborů a skupin a návštěvníci si zde mohli zakoupit regionální produkty. 

 

4.3 Návštěvnost 

Z níže uvedeného grafu, který znázorňuje počet návštěvníků jednotlivých IC Českého ráje 

v roce 2016 vyplývá, že nejvyšší návštěvnost mají 3 hlavní velká města regionu Český ráj 

(Turnov, Jičín, Mladá Boleslav). Už jen rozdíly mezi těmito třemi městy ukazují, že velké 

akce (např. pohádkový víkend v Jičíně) výrazně tuto statistiku ovlivňují. My se však dále 

soustředíme na rozdíly mezi menšími infocentry, neboť jejich provozní podmínky jsou 

srovnatelnější (  menší obec nebo město, sezonní otevírací doba….). 

 

V grafu lze vidět, že vyšší návštěvnost mají infocentra v těch obcích (Železný Brod, 

Sobotka), kde je ve větší míře nabízeno ubytování. (Návštěvnost turistických center, 2017) 

 

Další výhodou se jeví přítomnost většího náměstí s možností stravování (kavárna, 

restaurace, občerstvení s venkovním sezením). Důležitou roli hraje i vzdálenost od 

zajímavých míst Českého ráje. První dva aspekty, tedy ubytování a stravování, nejsou 

bohužel v obci Kněžmost naplněny. 
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Graf 2: Návštěvnost v IS Kněžmost 
Zdroj: http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/ 

Na druhém grafu je znázorněn vývoj návštěvnosti IC Kněžmost v letech 2012 – 2016. Na 

první pohled je patrný velmi pozitivní růst v letech 2012 – 2015. Na začátku tohoto období 

se provoz kněžmostského infocentra rozjížděl a jeho návštěvnost se postupně zvyšovala. 

Stálí zaměstnanci s novými zkušenostmi a nápady byli zárukou dobrého vývoje. Pokles 

návštěvnosti zaznamený v roce 2016 byl trochu překvapením. Příčinou tohoto poklesu bylo 

nejspíše přestěhování informačního centra do menších prostor a s tím spojené omezení 

atraktivit (výstavy, besedy). Bohužel se v letošním roce nedá očekávat růst návštěvnosti, 

jelikož se celé infocentrum přestěhuje a začlení do prostor obecní knihovny. 
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5. Návrhy nových způsobů komunikace 

Jak již vyplývá z výše popsaných a aktuálně používaných způsobů komunikace 

informačního centra Kněžmost a z jeho možností prostorových, je v tomto středisku určitý 

potenciál pro zlepšení resp. optimalizaci samotného fungování infocentra. Cílem níže 

navržených nových způsobů komunikace by bylo dosažení návštěvnosti infocentra v roce 

2017 na stejné úrovni jako v roce 2015, neboť prostorové podmínky se v tomto roce 

s největší pravděpodobností nezlepší, a proto nelze očekávat nárůst. Je však nezbytné 

společně s obcí vypracovat nový koncept umístění informačního centra tak, aby bylo možné 

brát cíl návštěvnosti pro rok 2018, který byl stanoven jako meziroční nárůst o 20%, 

realisticky. 

 

Jednotlivé návrhy na zlepšení samotné komunikace informačního centra lze rozdělit do tří 

různých úrovní. Potenciály ke zlepšení komunikace na úrovni Sdružení Český ráj, poté 

z pohledu samotné obce Kněžmost a nakonec nápady pro samotnou činnost informačního 

centra v Kněžmostě. 

 

Nyní si popíšeme možná zlepšení z pohledu SČR. Sdružení nepropaguje dostatečně region 

pomocí reklamy, což je škoda. Našlo by se zde hned několik způsobů, jak turisty lépe 

informovat o tomto regionu. Nejlepším z nich by byla reklama v rádiu, která zapůsobí na 

velký počet lidí. Reklama by měla nalákat návštěvníky na historické památky nebo přírodní 

krásy Českého ráje. Měla by zvát turisty na kulturní či sportovní akce, ze kterých si turista 

odnese nezapomenutelný zážitek. 

 

Sdružení Český ráj založilo před 4 lety svůj vlastní kanál na youtube, na kterém je však 

momentálně pouze několik málo videí o Českém ráji. Přitom by to mohl být jeden 

z nejčastějších způsobů komunikace, protože internet je dnes součástí běžného života. 

Sdružení by mohlo natočit videa s ukázkou atraktivit v regionu a cílit tím na různé generace 

lidí. 

 

Jak již bylo dříve zmíněno Sdružení Český ráj vydalo Regionální kartu hosta. Stalo se to 

však až 8.července 2016, tedy v půlce turistické sezóny. Karta začala být vydávána bez 

reklamy, která by oznámila turistům existenci této karty a její výhody. Přitom to byla skvělá 
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příležitost pro tvorbu reklamní kampaně připravující turisty na zavedení této karty. Personál 

všech informačních center taktéž nebyl připraven a musel si informace o registraci karty a 

jejích výhodách pořizovat sám. Navíc výhody, které karta poskytuje nejsou zase tak 

výhodné. Karta poskytuje slevy v ubytovacích zařízeních, jejichž ceny se pohybují ve vyšší 

cenové kategorii. Co by naopak pravděpodobně zákazníci v rámci výhod této karty uvítali, 

by mohly být různé slevy v rámci sportovních aktivit (půjčení kol a koloběžek, rezervace 

tenisových kurtů apod.). Na tomto příkladu se ukazuje, že nevhodné načasování uvedení 

produktu (regionální karta) na trh a ne zcela vhodně zvolená kombinace zařízení, ve kterých 

lze výhody produktu uplatnit, vedou k nepochopení a nevyužití dobrého záměru. 

 

Dalším možným zatraktivněním nabídky turistických možností ze strany SČR by mohla být 

propagace neméně zajímavých památek, které ale momentálně nejsou uvedeny ve většině 

reklamních brožur (např. hrad Valdštejn, hrad Pařez, Brada…). V současné době je totiž 

v turistických špičkách na oblíbených památkách velké množství turistů, což může některé 

z nich od návštěvy odradit. Výše zmíněným opatřením by se počet návštěvníků 

rovnoměrněji rozložil po celém regionu Český ráj. 

 

Další úrovní zlepšení komunikace jsou možnosti obce Kněžmost. Mohlo by se jednat o 

zvětšení a zatraktivnění prostor samotného informačního centra. Statistiky návštěvnosti 

ukázaly, že velikost prostoru IC a rozmanitost služeb hraje velmi důležitou roli a navíc nabízí 

i vyšší možnosti v rámci dalšího rozvíjení nebo rozšiřování aktivit. Na základě těchto 

informací by měla obec Kněžmost vytvořit v rámci svých možností informačnímu centru 

odpovídající prostorové zabezpečení. 

 

Druhým opatřením týkajícím se přímo obce Kněžmost a také vycházejícím ze statistik je 

rozšíření možností ubytování v okolí obce a zřízení restauračního zařízení ve formě kavárny, 

cukrárny nebo menší restaurace. 

 

Třetí úrovní zlepšení komunikace je činnost samotného informačního centra. Důležitým 

úkolem informačního centra je správné označení svého místa nebo objektu, ve kterém 

poskytuje službu. Ne nadarmo se říká, že oko prodává. Viditelně umístěný reklamní poutač 

(písmeno „i“ na zeleném podkladu) by měl být standardem. Popisky na hlavních ulicích obce 
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ukazující směr cesty k informačnímu centru by také velmi pomohly. Uvedení přesné adresy 

včetně mapky na web stránky musí být samozřejmostí.  

 

Na oficiálních webových stránkách obce Kněžmost mohou turisté najít odkaz na stránky 

infocentra. Webové stránky infocentra sice plní svůj účel, ale jsou vytvořeny v jednoduchém 

designu pouze se základními informacemi. Jelikož zaměstnankyně nemají s úpravou designu 

webových stránek žádné zkušenosti a nejsou k dispozici finanční prostředky pro zaplacení 

specializované agentury, vhodnou variantou by bylo nalézt člověka, který má tvorbu web 

stránek jako koníčka a pokusit se ho zaangažovat. 

 

Jedním z nových způsobů propagace Českého ráje by mohlo být vytvoření společných 

aktivit s okolními informačními centry. Všechna tyto infocentra by informovala o 

plánovaných akcích prostřednictvím svých webových stránek s cílem přilákání vyššího 

množství návštěvníků. Oblíbenou akcí by mohl být jarmark zaměřený na ukázky a prodej 

regionálních produktů. Tematické jarmarky (staročeský, řemeslný…) by byly také určitým 

zpestřením. 

 

Obecnými návrhy pro zlepšení, které by měly být ve spolupráci Sdružení Český ráj a 

jednotlivá informační centra, mohou být vylepšení v oblasti internetové propagace. Tvorba 

reklamních bannerů nebo „vyskakovacích“ oken, která budou zvát na blížící se akce. Nebo 

krátká reklama před přehráním libovolně zvoleného videa, avšak s rozumně nastaveným 

opakováním, aby nedošlo k opačnému efektu a návštěvníka web stránek toto neodradilo od 

návštěvy. 

 

Další možnost jak informovat o Českém ráji je vložení reklamy do různých tematických 

časopisů. Např. do časopisů o rybaření vložit reklamu o jezerech a rybnících v regionu 

s možností rybolovu. V časopisech o cyklistice doporučit atraktivní cyklostezky a odkaz na 

cyklomapy. Pro maminky uvést do příslušných časopisů místa pro klidné procházky. 

Zajímavým nápadem by mohla být extra příloha o Českém ráji v nejčtenějším denním tisku. 
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Reklamou cílenou na všechny věkové kategorie by byl výlep plakátů na lavičkách, veřejných 

prostranstvích, sportovištích nebo na zastávkách městské hromadné dopravy. Je totiž potřeba 

lidem neustále nenásilnou formou nabízet a lákat je do tak krásného kraje, jakým Český ráj 

bezpochyby je. 

 

Nápadů na zlepšení komunikace by bylo určitě ještě více. Realizace většiny nápadů však 

závisí na finančních možnostech jednotlivých informačních center a obcí a na aktivitě jejich 

zaměstnanců. Nejlepší odměnou zaměstnancům center jsou pozitivní ohlasy návštěvníků 

Českého ráje, které přinášejí nejen motivaci do další činnosti, ale i spontánní nápady turistů, 

které mnohdy pomáhají vylepšovat budoucí nabízené služby.  
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo na základě vyhodnocení aktuální komunikační strategie 

regionu Český ráj navrhnout nové nebo rozšířit stávající způsoby této strategie, a to v rámci 

jednotlivých subjektů, které v tomto regionu působí.  

Úvodní teoretická část této bakalářské práce popsala jednotlivé nástroje komunikační 

strategie, které byly poté aplikovány na konkrétní příklady komunikačních činností 

používaných v regionu Český ráj. Seznámili jsme se s komunikačními aktivitami Sdružení 

Český ráj, Informačního střediska Kněžmost a v neposlední řadě i samotné obce Kněžmost.  

Jednotlivé návrhy nové komunikační strategie zmíněné v poslední části této bakalářské práce 

byly rozděleny právě na tyto tři subjekty (SČR, IC Kněžmost, obec Kněžmost). Důvodem 

rozdělení jednotlivých nových návrhů do těchto skupin byly rozdílné možnosti, které každý 

z uvedených subjektů má ze své statutární pozice možnost využít.  V samotném závěru této 

kapitoly je uvedeno i pár příkladů obecných zlepšení, která by měla fungovat napříč 

jednotlivými informačními centry a samotným Sdružením Český ráj.  

V rámci další analýzy resp. plánu realizace těchto nových návrhů by mělo být také 

zohledněno finanční a časové hledisko. Návrhy, které lze realizovat za poměrně nízké 

náklady a v krátkém časovém horizontu, se pokusit „odstartovat“ okamžitě. Ty finančně a 

časově náročnější postupně naplánovat společně s obcí Kněžmost resp. Sdružením Český ráj 

a snažit se je postupně uvádět do života. 

Většina nových návrhů zmiňovaných v této bakalářské práci by měla s menšími obměnami 

fungovat i pro jiná informační centra a to nejen v regionu Český ráj, ale i po celé České 

republice. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Seznam citací 

Český ráj. Český ráj [online]. 2017. [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: http://www.cesky-

raj.info/ 

Návštěvnost turistických informačních center v roce 2016. Český ráj [online]. 2017. [cit. 

2017-03-25]. Dostupné z: http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/sdruzeni-cesky-

raj/monitoring-navstevnosti/navstevnost-turistickych-informacnich-center-v-roce-

2016.html 

Filmová kancelář Český ráj. Český ráj [online]. 2017 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/sdruzeni-cesky-raj/filmova-kancelar-cesky-

raj.html 

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 2.akt. a rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0 

KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace. 2.akt. a dopl. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8. 

Mobilní aplikace Český ráj. Český ráj [online]. 2017 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: 

http://www.cesky-raj.info/cs/region-cesky-raj/mobilni-aplikace-cesky-raj.html 

OLUJIMI Kayode. Marketing Communications. Olujimi Kayode & bookboon.com, 2014. 

ISBN 978-87-403-0674-3. 

PALATKOVÁ, Monika. Místní, národní a mezinárodní marketing destinace. Ministerstvo 

pro místní rozvoj [online]. 2007. [cit. 2017-02-11]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/972b6eef-d405-4fac-906c-7de59435c861/GetFile8_3.pdf 

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová 

komunikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1. 

PIPEROPOULOUS Georgios. Fundamentals of communication, P.R. and leadership. 

Georgios P. Piperopoulous & bookboon.com, 2013. ISBN 978-87-403-0484-8. 

RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch – soubor studijních materiálů. Ostrava: KEY 

Publishing, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6. 

SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ. Charakteristika oblasti. Agentura ochrany přírody a krajiny 

České republiky [online]. 2017 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/ 

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 

2008. ISBN 978-80-247-2721-9. 

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 

ISBN 978-80-7400-115-4. 

 

 

 



42 
 

Seznam bibliografie 

HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití 

volného času. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9. 

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada. ISBN 80-247-0513-3. 

PETRŮ, Zdenka. Základy ekonomiky cestovního ruchu. 2., upr. vyd. Praha: Idea servis, 

2007. ISBN 978-80-85970-55-5. 

PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: 

Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8. 

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7. 


	hototva verze
	hotov
	vskp-titulni-strana

	hototva verze.pdf
	scan
	scan
	hotov


	Komunikační strategie vybrané destinace

