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Základní vymezení tématu (základní hypotéza) :
Úkolem marketingu míst j e vytvoři t efe ktivni stra tegii, která by umožňovala

představit konkurenceshopnou obl ast cílovým skupinám a přispěla tak k celkovému
rozvoj i regionu. Cílem práce j e anal yzovat . jak lze place marketing uplatnit k rozvoji
cestovního ruchu na Ostravsko-Karvinsku. Tato oblast trpí dlouhodobě vysokou
nezaměstnaností a nedostatkem pracovních míst. Zároveň se nachází v kraj i, který
zaostává za ostatními v nabízení kvalitních služe b nutných pro přilákání návštěvníků.

Propagace regionu jako zaj ímavé turi st ické des tinace pro dom ácí a zahrani ční

klientelu j e jeden z možných přístupů vedoucí k sociální transformaci Ostravsko
Karvinska.

Teze bakalářské práce:
Me todou obsahové anal ýzy se zaměřím na způsob, jakým zkoumaná oblast využívá
marketing k rozvoji cestovního ruchu. V teoretické části se budu věnovat pojmu place
marketing a použití marketingového mixu při jeho aplikaci. V další části bude teorie
im plementována do praxe. Nastínírn problematiku cestovního ruchu Ostravsko 
Karvinska a zaměřím se na bariéry zpomaluj ící je ho rozvoj . Představím

marketingovou strategii místních organizací (Agentura pro regionální rozvoj , Krajský
úřad) a j ej ich spolupráci se státními institucemi (Ministerstvo pro místní rozvoj ) a
Evropskou unií. Na závěr zhodnotím výs ledky marketingových akti vit a předložím

dal ší plán ované akti vity do budoucna.
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V roce 2005 přibližně 234 milionů pracovních č i nností , tj. cca 8 % světové

zaměstnanosti , souviselo přímo nebo ncpřirno s cestováním a cestovním ruchem.

Z toho 76 m i l ionů osob pracovalo přímo v tomto průmyslu. Cestovní ruch tak

při spěl 6 biliony dol arů k světové ekonomice v daném roce.\

Tato úvodní statistika nás přesvědčí o významu cestovního ruchu

v souvislosti se zvýšením hrubého domácího produktu států , zlepšení ekonomické

situace jednotlivých subrcgionů, zej ména těch, kde nezaměstnanost převyšuje

národní hodnotu o téměř dvojnásobek.

Zvolila jsem téma .V ýznam place marketingu pro rozvoj cestovního ruchu

v oblasti Ostravsko-Karvinska", je likož placc marketing je jeden z možných a

účinných nástroj ů, které mohou vést k při lákání turistů do mnou zvolené oblasti, a

může tak přispět k dosažení plného poteneiálu celého kraje v rámei cestovní ruchu.

Mým dalším důvodem pro volbu tohoto tématu je snaha vyvrátit dlouhodobě

přetrvávající předsudky o Ostravsku-Karvinsk u, které je často a pouze spojováno

s těžkým průmyslem , agres ivními fotbalovými fanoušky a Stodolní ulicí. Jednou ze

základních překážek je právě změna image kraje, jíž se place marketing mimo jiné

zabývá, a se kterou místní organizace taktéž bojuj í.

Y dnešním sv ět ě jsou produkty, služby dokonce i některé osoby vnímány

jako značky. Není se proto čemu divit, když i místa si mohou vybudovat svoj i

značk u, podléhat marketingovým aktivitám a být záměrně propagována takovým

způsobem, aby byly dosaženy cíle, které jim byly vytýčeny . Místa se mohou snažit

při l ákat investory, nové obyvatele nebo turisty. Tato práce se bude zabývat poslední

ze zmínčných cílových skupin.

Y úvodu historicko-teorick éčásti přiblížím počátky place marketingu - kde a

kdy byl poprvé zaznamenán a další problematiku s tím souvisej ící - marketing

služeb a budování značky. Poté se zaměřím na regionální management - j aké j sou

cíle, ov l ivňuj ící faktory a hlavní subjekty zapojené v této oblasti. Dále představím

základní informace o Moravskoslezsk ém kraji a statistiku souvisej ící s cestovním

ruchem na Ostravsku-Karvinsku. Y další části předložím výsledky výzkumu trhu

společnosti GfK. Analytická část rozebere Marketingovou strategii rozvoje

cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska vypracovanou

I Chafe, Zač. Good stuffť- Tourism. Worldwatch Institue. [online].
URL:<http ://www.worldwatch.org/node/4 134>



společnostm i Enterprise pic. a Dcstinačn í management Moravsko-slezský O. p.s. pro

Moravskoslezský kraj . Aplikace marketingového mixu na Ostravsko-Karvins ku

bude předmětem další kapitoly s d ů razem na komunikační prvek. V další část i shrnu

hla vní překážky a navrhnu vlastní doporučen í pro zlepšení komunikace. Poté

předložím dvě úspěšné případové stud ie ze zahraničí, které poslouží jako vzoro vé

příklady . Závěr shrnuje vlastní poznatky a doporučen í.
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1. Úvod do place marketingu

"Marketing míst znamená vytvářen í místa tak, aby uspokojovalo potřeby svých

cílových trhů.' ,2 V této definici jsou zdůrazněny potřeby zákazníků, které musejí být

nap lněny k tomu, aby marketing míst byl úspěšný . Place marketing (marketing

míst), někdy též nazýván place selling (prodej míst), "není jednoduše specifická

oblast městské politiky ani jednání. Je to široký podnikatelský étos nebo ideologie.

která v určitých časech pronikla do společných záležitostí jednotlivých míst".J Tato

definice poukazuje na jeden z nejd ů l e žitěj š ích aspektů place marketingu- spojení

soukromé a veřejné sféry, nebo spíše vliv soukromého sektoru na veřejný život.

Mnoho odborníků zabývaj ících se tématikou marketingu míst nern ů ž e nezmínit

využití marketingu veřejnými organizacemi k dosažení jejich vytýčených cílů .

Součástí regionální politiky a managementu, kterou se tato práce bude také zabývat,

je v dnešní době bezesporu aplikace marketingových technik.

1.1 Počátky place marketingu

Market ing míst v jeho moderní podobě lze vystopovat do doby, kdy se začal

osídlovat severoamerický kontinent. Marketing se tehdy provádě l pomocí ti štěného

slova a nových masových médií - reklamních l et á k ů , brožur, pl akátů a novin. Cíle

tehdejšího marketingu byly podobné těm dnešním- při lákat lidi a investice. V jeho

počátcích tento proces souvisel se spekulacemi o p ů d u . Nikde na starém kontinentu

neprobíhalo osídlování takovým způsobem , jak tomu bylo v Americe.4

"Od samého počátku kolonizace existovala vědomá opatření k při lákání

osadníků . Nejraněj ším i formami propagace byla oznámení vlády o dostupné půdě

k osídlování.,,5 P ůda, která byla lidem nabízena, patři la původnímu obyvatelstvu 

severoamerickým Indiánům . Postupně se stala další komoditou k obchodování. Je

nutné podotknout, že prodej půdy byl nejčastějš í tématikou reklam v novinách a

plakátech do doby války o nezávislost.

2 Kotler, Philip et al. Marke/ing places: attracting investment, industry , and tourism /0 cities, s/a/ es
and nations. The Frce Press, 1993. s.99
3 Ward, Stephen V. Se/ling places: the marke/ing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 3.
"' Ward , Step hen V. Selling places: the marke/ing and promo/ion oftowns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 9.
5 Ward, Stephen V. Selling places: the marketing and promo/ion of towns and cities 1850-20(}O.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 10.
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Průlomem byla 40. léta 19.stolctí, kdy poprvé začaly parní l odč přepravovat

lidi ze staré ho kontinentu do Ameriky. Nový Svět se rázem stal pro mnohé

Evropany uvažující o migraci přes oceán realitou. Další vliv na osídlování mčl

ve stej ném desetiletí parní stroj, který tak spojoval přístavy na západním pobřeží

Atlantiku s dosud ne zce la obydleným vnitrozemím. Ward tvrd í, že přestože

migrační tok byl ov l ivněn publ ikovaným materiálem, mnohem významnější ro li

hrá ly osobní kontakty ve smyslu příbuzenských vztahů nebo příslušnost

k náboženské skup i ně, než organi zovaný prodej destinací osadníkům. Avšak se

zavedením nov ých zp ůsob ů dopravy, která mnohonásobně umožni la zvýš it mob ilitu

oso b, vznik l zde prostor pro systematicky organizovaný marketing. tJ

Hlav ním i aktéry v napomáhání osídlování byla federální vláda a jednotl ivé

státy. Vláda mimo jiné nabízela území jednotlivým státům, která pak byla využívána

k propagaci osídlování a rozvoje. Vláda také poskytovala půdu vojenským

veteránům a železničn ím společnostem . 7

Železnice byla doto vána federální vládo u i místní samosprávou unijních

států . Její úlohu viděly jako stěžej n í v procesu kolonizace. Podporovaly železniční

výstavbu a jak už bylo zmíněno, poskytovaly samotným železničním společnostem

da lší území. Jako jedna z prvních získala železn i ční společnost lIlinois Central

(leRR) v roce 1850- 1851 první p ůdn í grant o rozloze 2,6 milionů akrů. 8

Nem én ě d ůlež itou ro li hrá l zákon schválený v roce 1862 tzv. Homestead act,

který udělil při bližně 160 akrů (65 ha) zájemci o půdu . Podmínkou však bylo, že

jedn otli vci muselo být nejméně 2 1 let a muse l zpracovávat přidělený pozemek

alespoň 5 lel. Tato iniciativa měla za úko l napomoci osíd lení amerického západu.

Tímto způsobem se státy j ako Nebraska, Severní a Jižní Dakota, Montana,

Wyoming , Kansas a Ok lahoma skutečně sta ly os ídlenými."

" V roce 1854 začala spo lečnost ICRR s reklamou ve východních státech a na

dru hém konci Atlantiku. Vysoká cena půdy v ji ž starších osíd lených státech

znamenala, že farmáři byli frustrováni z pronajímaní půdy nebo farem s velice

6 Ward , Stephen V. Selling places: the marketing and promotion oftowns and cities /85D-2000.
Londo n : E & FN Spoo n, 1998. s. 10.
7 Ward, Stcphen V. Sel/ing places: the marketing and promotion oftowns and cities 1850-2000..
Lond on : E & FN Spoo n, 1998. s. I I.
g Ward, Stcphcn V. Selling places: the marketing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
Lond on : E & FN Spoon, 1998. s. I I.
9 Ward, Stcphcn V. Sel/ing places: the marketing and promotion of towns and ci/ies 1850-2000.
Lond on : E & FN Spoo n, 1998. s. 12.
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malou rozlohou."lo lCRR se těmto farmářům snaž ila nají t cestu tak, že lCRR Land

Department rozmnoži lo 100 000 kopií promočního materiálu, které měly být

distribuovány přímo farmářům ve východn ích a j ižních státech. Reklamy byly také

um ístěny do tisku a od bornýc h časopisů zaměřených na farmáře . Samotná železn ice

získávala velko u publi citu v tisku, a dále tak při sp ívala k povzbuzení záj mu

osadníků . Tyto reklamní praktik y, které měly své počátky v polovině 19.stol. přeži ly

dodnes. Brožurk y a pamfl ety, které si např. turisté pořizuj í před vycestováním do

neznámých míst, byly také využívány ICRR Land Department v roce 1854 pro

občany Spojených st á t ů a Anglie. I I

Dokonce i osobní prodej byl používán. lCRR zprostředkovate lé se

pohybovali v zemědělských oblas tech, které byly delší dobu osíd leny nebo na

dal ších strateg ických místech, j ako např. u Niagarských vodop á d ů nebo v New

Yorku, kde by mohli os lovit další potenciální osadníky.12

ICRR si rovněž uvědomila možnost při lákání dalších mi grantů ze zámoří.

" V Evropě ex istovalo velké množství obyvatelstva žij ícího na venkově, ale

s nedostatk em půdy, která by jim mohla být nabídnuta. Také mnozí se snaž ili

vyhnout vojenské službě . "I ) Proto ICRR neváhala oslovit možné zájemce na starém

kontinentu. Ward tvrdí , že "cílem nebylo stimulovat emigrac i, nýbrž, aby migranti

při š li do lIIinois. ,,' 4

Zámořská propagace IC RR měla v dalších letech stabilní základnu v zemích

jako Švédsko, Německo, Norsko, Irsko a Ang lie. Opět se angažovali

zprostředkovatelé , kteří se přemísti li do výše zm íněných států. Tato .agitace' se

nesetkala s velkým ohlasem u statkářů a farm á řů , kteří se obávaJi odlivu pracovní

15síly .

Válka o nezávi slost částečně přerušila tok migrací, avšak v 60.letech

19.století byl znovu obnoven díky příjezdu N ěrnc ů a Švédů .

10 Ward , Stephen V. Selling places: the marketing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998 . s. 13.
II Ward , Stephen V. Selling places: the marke/ing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoon , 1998. s. 13.
12 Ward , Stcphcn V. Sel/ing places: the marketing and promotion of towns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoo n, 1998. s. 13.
13 Ward, Stephen V. Sel/ing places: the marke/ing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 13.
14 Ward , Stephen V. Selling places: the marketing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
Lond on : E & FN Spoon, 1998. s. 13.
15 Ward, Stephen V. Sel/ing places: the marketing and promotion of towns and cities 1850-2()()O
London : E & FN Spoo n, 1998. s. 13.
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Výdaje železničn í společnosti IC RR za reklam u v tisku v roce 1856 činily 17 000

americkýc h dolarů, samotný tisk a oběžníky stály II 800 $ a odměna

zprostředkovate l ům dále přispěla k celkovým výdajům částkou 14 400 $. 16 Dnes by

tyto sumy byly v přepočtu několikanásobně vyšší. Tyto výdaje se postupně snížily,

j eli kož akcionáři neviděli důvod , proč by tyto aktivity měly být tak finančně

náročné . N icméně, když se objevi la konkurence v podobě da lšího státu, Iowy, ICRR

opět posílil a svoje marketingové ús ílí.

Ro le železn ičn ích spo lečností byla z hlediska propagování míst ústředn í

v Am erice v 19.století. IIlinois Central Railroad položi la zák lady v tomto směru pro

da lší spo lečnosti. Stala se přík l adem pro první trans-kontinentální že leznici

v Spojenýc h státech, Union Pacific. V 70. letech 19.století roční reklamní výdaje této

že leznice č i n i ly 80 000 $. V roce 1874 získal Union Pacific prostor v celkem 2 3 11

novinách a časopisech. Výlety vlakem pro budoucí osadníky byly zaj ištěny za velmi

příznivé ceny. V případě , že by taková cesta přinesla své plody v podobě nákupu

půdy, " nák lady na cestu mohl y být j eště nižší nebo peníze byly dokonce vráceny.v' "

Tyto exkurze byly opět propagovány na plakátech a rek lamníc h letácích. S tím, jak

se zvětšoval a ob last, která začala být os ídlována, lidé se dos távali do scénických

krajů hor, pouští a pobřeží Tichého oceánu. To mělo vliv na rozvoj propagace

turi smu, který měl často sloužit j ako skokanský můstek pro další osídlení.

Dalš ím nástroj em propagace bylo využit í nezávislých spisovatelů, "kteří se

zaměřova l i na propagační psaní a cestování. " 18 Často se v těchto propagačních

materiálech nešetřil o pozitivními přívlastky popi sovaného území. Sdělení zaměřené

na zemědělce převážně obsaho valo informace o ' úrodnosti půdy, podnebí a sklizn i.'

Opomíjelo se zmíněn í o těžkých podmínkách , které také čekaly na budoucí

osadníky. Např. "prvotní obděláván í půdy, zaj ištěn í dříví , špatné odvodněn í,

rozšíření epidemie" nebyl y součástí zmíněných lákadel , přestože existovaly. 19 Dnes

nen í tak snadné vytvoři t image místa, avšak přikráš lení a vyhýbání se skutečnost i j e

někdy j eště používáno, ale nen í to doporučováno .

16 Ward, Stephen V. Selling places: the marketing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 13.
17 Ward , Stephen V. Selling places: the marke/ing and prom otion oftowns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 13.
IH Ward, Stephen V. Sel/ing places: the marketing and promotion ofř towns and cities 1850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 17.
19 Ward , Stephen V. Sel/ing places: the marketing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
Londo n : E & FN Spoon, 1998. s. 17
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S postupujícím časem se propagovalo neJcn území k obdělávání půdy , ale také

menší města, která poskytovala svým obyvatelům místo k obchodování i

administrativní, vzdělávací a kulturní služby. Opět byly železn iční společnosti

hlavními propagátory t ěchto měst. ale působ i li zde i územní spekulanti. Jednot liví

spekulanti pocházeli z řad železničn ích č i n i te l ů, řed itell) nebo investo rů . Jej ich

znalosti z oblasti železničn ího prostředí např. o budoucí ch trasách, mohly být cíl eně

využity . Spekulantům nejvíce vyhovovalo. když kupci nem ěli nikdy možnost spatři t

místa, která se propagovala.i" Atraktivnost místa mohla být vytvořena k obrazu

svému a pochybnosti tak moh ly být snadno vyvráceny.

Pořádání aukcí bylo da lším prostředkem jak pobízet kupce k nako upení

pozemků v propagovaných městech . Tyto aukce se často konaly j eště dříve , než byly

položeny železn i čn í tratě vedoucí k městům, kte rá se v aukci propagovala. Image

měst byla podpořena velko lepými plánky města a nákresy budov, které mč ly

"nasvědčovat o pevn ě zavedeném místě se znam enitými budovami." 21 S tím, jak se

kom unity více usídlovaly, zapojovali se i místní obchodníci v propagací svýc h měst

skrze obchodní komory a obecn í rady. Příkladem bylo město Wichita ve s tátě

Kansas , které v roce 1870 mělo celkem 50 obyvatel a o osmnáct let pozděj i 40000.

Obchodn í kom ora založená v roce 1887 hovořil a o ' novém Chicagu' nebo o

' Je ruzalému západu.,22

"Města si uvědomovala, že se nemohou ,prodávat' za stej ných podmí nek

všem investorům . Důleži té investice, jako železnice, měly mnohem v ět š í

vyjednávací sílu než jednotlivé obce a města a musely být zakoupeny k tomu, aby se

zvýšila atraktivnost místa a k položení zák ladu pro jejich soběstačný růst. ,,23 Zde lze

j iž pozorovat počátky cíleného mark etingu.

No vá města se navzájem předháněl a ve snaze o umístění klíčových státních

zařízen í u jednotlivých státních vlád. Např . soutěži la o to, aby se stala hla vními

městy j edn otli vých st á t ů nebo aby se stala univerzitními městy, popřípadě, aby se

v nich vybudov al ústav pro choro mys lné nebo polepšovna. "Všechny tyto budovy

přines l y da lší budovy, zaměstnán í a obchod do místn ích komunit, které by nemohly

20 Ward , Stephcn V. Sel/ing places: the marketing and promotion oftowns and cities /850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 21
2 1 Ward , Stephen V. Sel/ing places: the marketing and promotion oftowns and cities /850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 2 1
22 Ward , Stephen V. Sel/ing places: the marketing and promotion oftowns and cities 1850-2000..
London : E & FN Spoon, 1998. s. 22
23 Ward, Stephen V. Sel/ing places: the marketing and promotion oftowns and cities 1850-2000.
London : E & FN SPOOII, 1998. s. 24
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snadno prosperovat po skončen í prvotního boomu způsobeného železn i čn ím i

spo lečnostm i ." Tisíce dolarů byli nabízeny stá tním vládám za přidělení těchto

inst itucí. 2-1

Propagace míst k podporování osídlení neprobíhala na staré m kontinentu tak,

jak tomu bylo ve Spojených státech. Důvodem, proč tomu tak nebylo, je, že Evropa

už byla z velké část i osíd lena n ěkolik staletí před rokem 1800. Existovala hustá s íť

menších měst a obcí. Nebyla zde velká neosídl ená území, do kterých bylo nutno

při lákat zemědělské osadníky. To, co bylo spol ečné pro migraci na obou stranách

Atlantiku, byl vliv rodin ných vazeb a příbuzenství v kmenech. Ve Velké Britán ii

města mezi sebou navzájem nesoutěži la. Ward tvrdí , že se Británie "těši l a ze

samovolné vzkvétající ekonomiky.Y" Hojnost kapitálu, která byla dostupná

v indust riálních regio nech , siln ý obchod a zeměděl ství přispěly k důvodům, proč

nebylo nutn é používat reklamních praktik přítomných ve Spojen ých státech. " Každý

reg ion si rych le našel svoji vysoce specializovanou ekonomickou niku, a tak

nesoutěžil s ostatními regiony, nýbrž s jinými kouty světa." Teprve až ke konci

devatenác tého století se vyskytlo soupeření mezi jednotlivými městy v Ang lii, ale ne

takového rázu jako tomu bylo v Americe. i''

Debata okolo .kornodifikace míst' (vytvoření produktu z míst) v posledních třiceti

letech 20 .stol. byla velice žhavá. Dnes j sou místa chápána jako .komplexní balíčky

zbož í. služeb a zkušeností, které jsou spotřebovávány mnoha r ů zn ými zp ů soby. t'"

Ward tvrdí, že toto není problémem samo o sobě, ale vznikají provozní obtíže

z d ů vodu, že marketingový cíl maximalizovat prodej se může stát nejasným. Jelikož

místa převážně nabízejí zájemcům svoje služby, nikoli výrobky, a místa sama o sobě

nelze jed noznačně zařad i t mezi typické produ kty, další část bude věnována

mark et ingu služe b.

24 Ward , Stephcn V. Sel/ing places: the marke/ing and promotion oftowns and cities /850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 24
25 Ward, Stephen V. Selling places: the mark e/ing and prom otion of towns and cities /850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 26
26 Ward, Stephen V. Se/ling places: the marke/ing and prom o/ion oftowns and cities 1850-2000.
Lond on : E & FN Spoon, 1998. s. 27
27 Ward, Stephen V. Selling places: the marke/ing (Ind promotion oftowns and cities /850-2000.
London : E & FN Spoon, 1998. s. 3
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1.2 Marketing služeb

V čem spočívaj í rozdí ly mezi produktem a službou? Nejdřív je nutné charakterizovat

služby jako takové. "Teoretici marketingu se pokusili definovat služby z hlediska

jej ich nehmotné povahy a skutečnost i, že nikdy nevedou ke vzniku vlastnictví

čehoko l i, ale pouze přinášejí zákazníkům 'prosp ěch ' nebo ' uspokojení' ." 28 Podobně

i Philip Kotler definuje služby ,J ako jakoukoli činnost nebo prospěch, které jedna

strana může nabídnout druhé a které jsou v podstatě nehmotné a nevytvářej í

vlastnictví čehoko l i. Jej í produkce se může nebo nemusí vázat k fyz ickému

produktu. T" Tyto dvě definice lze aplikovat na místa - snaží se přinášet uspokojení

a prospěch svým obyvatelům, návštěvníkům a všem zúčastněným stranám

podí lej ícím se na jej ich růstu a rozvoj i. O vlastnictví míst lze říct, že větši na má

svou vlastní samosprávu (záleží na bližší charakteristice místa), aJe náleží většímu

celku např. státu a podléhá tak vnějš ímu vlivu. Veřejné služby, které jsou místem

nabízeny, j sou vlastn ě ny všemi, kteří mají na ně nárok- např. veřejné osvět lení ,

parkovací místa atd.

Základní rozdíly mezi výrobky a službami mohou být shrnuty nás ledovně . Jeji ch

odlišnost je dána především jejich vlastnostmi.

• Nehmotnost - "s lužby j sou nehmotné, takže před jejich nákupem je nelze

vnímat žádnými smysly. Bateson (1977) upřesni l pojem nehmotnosti služeb

v tom smyslu, že se může týkat oblasti .nehmatatelnosti' , takže zákazník se

jich nemůže fyzicky dotknout, ale také .duševní' nehmotnosti, takže pro

zákazníka může být nesnadné pochopit ideu služby."

• Neoddělitelnost - "p ro služby je charakteristické překrývání produkce a

provádění se spotřebou . Služba ve své nej či stš í formě při vádí poskytovatele

a zákazníka tváří v tvář."

• Různorodost - ,Je nesnadné provést službu úplně stejně při každé

pří l ežitosti její spotřeby."

• Dočasnost (netrvanlivost )- "služby jsou pomíjivé v čase, to znamená

pokud nejsou prodány, konkrétní obchodní případ nelze znovu obnovit."

28 Homer S.-Swarbrooke J. Cestovní ruch. ubytov áni, stravo váni vy užití volného času: Aplikovaný
marketing služeb. Praha: Grada, 2003. s 37.
29 Homer S.-Swarbrooke J. Cestovní ruch, uby tování. stravování využití volného času. Aplikovany

marketing služeb. Praha: Grada, 2003. s 37.
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• Neexistence vlastnictví - "když si zákazník koup í službu. získá pouze

přístup k něj aké č i nnost i nebo zařízení. ale na konci celé transakce nic

nového nevlastní. Služby častěj i produkují uspokojení než nějakou hmotnou

věc, kterou lze ukazovat ostatním."

Judd (1968) zařad i l další typické vlastnos ti služeb, např. neschopnost Je

skladovat a krátké di stribuční kanály. 30

1.3 Bud ování značky míst

Kotler říká: " Místa jsou skutečně produkty, j ej ichž identity a hodnoty musí být

vytvořeny a prod áv ány.?" Z definice vyplývá, že hlavním cílem je vytvoři t identitu.

" Identita značky je unikátní sadou asociací, o jejichž vytvoření a udržení usil ují

stratégové světa obchodních značek . Tyto asoc iace reprezentují to, co značka

představuje a zároveň naznačuj í určitý slib vůči zákazníkům ze strany výrobce. ,,32

V případě, že si místa dokážou vybudovat silnou značku, která by vyvo láva la

pozitivní asociace v myslích cílových skupin, mohou se tak odlišit od jejich

konkurence, získat konkurenční vý hodu a při lákat jednotlivce k jejich ,vyzkoušení' .

K tom u, aby mohla místa zaujmout určité tržní postavení je nutné, aby ex istovala

základní vize , která by určovala směr jejího vývoje. Řízení značky místa je úlohou

nejen zastupitelů míst, ale i da lších subjektů, o nichž později bude řeč .

JO Homer S.-Swarbrooke 1. Cestovnl ruch, uby tov áni, stravování, využití volného času: Aplikovany

marketing služeb. Praha:Grada, 2003. s 37
J I Kotler, Philip et al. Marketing places: attracting investm ent, industry, and tourlsm to cities, states,
and nat ions . The Frec Press, 1993.s. 10
J2 Aaker David. A. Brand building: bl/dování značky. l.vydán í. Brno: Computer Press, 2003.
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2. Regionální management

2.1 Základ ní charakteristika regionu

Větši na míst patři do nějakého v čt š ího územního celku. Existuje mnoho

geografických č lenění území, ale také různé administrativní jednotky jako je např.

NUTS (La nornenclaturc des unit és territorrial es statistiques) pro porovnávání

eko nomických ukazate l ů členských zemí Evropské unie.

Jedním z nej rozš ířenčj ších územních členční je členční na regiony. Region je

cha rakterizován jako "vymezený územní komplex krajinn é sféry s určitou

j edn otností vybraných složek .")) Toto členění má svá opodstatnční. Každý celek

sprav uje své území tak, aby jeho po litika byla v souladu s politikou státu.

Efektivní vyna ložení rozpočtu jednotlivých celků slouží k rozvoji území , jež

pod něj spadá a k poskytování co nejširšího spektra služeb svým obyvatelům .

K tomu, aby tyto podmínky byly sp l něny, je nutná spolupráce místn ích aktérů , ale

také způsobi lé vedení, které by bylo za spravování a rozvoj ce lk ů zodpovědné.

Přesto Adamčík nestaví vedení jako ústředn í prvek při definování regioná lního

managem entu. " Regionální management neznamená ' vedení' regionu a řízení jeho

aktérů v hierarchickém smyslu top-managementu. Spíše je tím myšlena procesní

so uhra reg ioná lních aktérů, která umožňuj e prosazení rozvojových konceptů,

generuje nové projektové myš lenky a úspěšnou pozici ' podnikaj ícího regionu ' a

jeho produktů v meziregionální konkurenci." 34

Poj em ,podnikaj ící region' je "c hápán jako systém, který se skládá

z jednotlivých re lati vně samos tatnýc h subsystémů, které vytvářej í a udržují vztahy

se svý m 'okolím' (např. s vládo u a ministerstvy, Evropskou unií, externími,

mimoregionálními soukromými nebo veřej ným i aktéry.):,35 .Je nutné si uvědomi t. že

nejb ližší okolí je také tvořeno dalšími regiony, které jsou považovány za

konkurenci . .J ednotli vé regiony bojují mimo jiné o fi nanční prostředky státu pro

rozvoj místní infrastruktury, investory nebo turisty. Dle J. .Ježka jedním z cí l ů

reg ionálního mana gementu je právě "vytvářen í regionálníh o konsensu vedo ucímu

33 Havrlant, M., Buzek, L., Wahla L. Geografický terminologický slovník. Ostrava: Pedagogická
fakulta v Ostravě, 1982. s. 187
J4 Adamč ík, Stanislav. Regionální politika a management region ů obcí a měst . Ostrava:Vysoká ško la
báňská-Technická univerz ita , Ekonomická fakulta, 2000. s. 1O.
35 Adamčík, Stanis lav. Regionální politika a management regiomi obcí a měst. Ostrnva:Vysoká škola
báňská-Technická univerzita, Ekonomická faku lta, 2000. s. 10.
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k posílení regionální identi ty a konkurenceschopnosti regionu k ostatním regionům ."

36

Regionální management tak představuj e "regionální model vedení, utvářen í a

jedn ání stavěj ící na rozvojových faktorech, jako jsou lidský kapitál, kreativní

prostředí , propojení (koncept sítí) , konsensus a kooperace; chce podnítit koncepční,

proj ektově a realizačně zaměřený rozvoj regionu .,,37 Vidíme, že lidský faktor a

prostředí, ve kterém se tito lidé poh ybují , je velice důležitý k uskutečněn í projektů

zaměřených na rozvoj regionu . Marketingový mix, který obsahuje čtyři prvky

(produkt, cena, propagace a místo) bere tuto skutečnost v potaz a rozši řuje 4P o da lší

čtyři prvky, jimiž jsou "materiální prostředí , lidé, procesy a partnerství.v" Pozděj ší

kapi toly se budo u věnovat podrobněj šímu pohledu na marketin gový mix.

2.2 Fáze regionálního managementu

Procesy regionálního managementu se vyznačuj í svými dlouhodobými

strategickými plány do budoucna. Z toho vyplývá, že i stanovené cíle jsou větš inou

dlouhodobého charakteru. "Běžně se strategie zpracovávaj í na dobu tří až pěti let.,,39

Adamčík vymezuje čtyři základní fáze regionálního managementu:

I. plánování

2. organizování

3. vede ní

4. kontro la

" Všechny tyto fáze procesu maj í vést k napl nění c í l ů rozvoje obce, města a regionu,

které j sou odvozeny v prvé řadě z formu lace jejich mise (pos lání) a vize (základní

stra teg ické směry rozvoje.j'? " Dílčí kroky jednotlivých fází J SOll spíše krátkodobé

povahy a spadaj í pod takt ické, a tudíž specifické činnosti např. "rozpočet obec,

Jr. Adamčík, Stan islav. Regionální politika a management region ů obcí a měst . Ostrava.Vysokáško la
b á ňsk á-Techn ick á univerzita, Ekono mická fakulta, 2000. s. IO.
J7 Adamč ík, Stanislav. Regionální politika a management region ů obcí a měst. Ostrava.Vysokáško la
báňská-Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2000. s. 12.
J 8 J ane čkov á , L.-Vaštiková M. Marketing mést a obcí. Grad a publishing, 1999. s. 13
39 Rektořik,J .-Šelešovský J. a ko lektiv. Strat egie rozvoje měst, obcí, region ů aj ejich organizací.
Bmo: Masarykova Univerzita, 2003 . s.8
40 Adamčík, Stanislav. Regionální politika a management region ů obcí a měst . Ostrava:Vysoká ško la
báňská-Techn ická univerzita, Ekonomická fakulta, 2000. s.25.
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finanční plán, plán služe b, fundrai singový nebo marketingový plán na následující

rok.' ,41

Vliv na č i nnost i organi zací zabývaj ících se regionálním managamentem, rozvojem

reg ion u se zaměřením na např. ces tovní ruch má rnakroprostřcd í a mikroprostředí.

ve kterém se tyto organi zace a samotný region nacházejí. Ovli vňující faktory

makroprostředí existují na úrovni : 42

1. Národní ho mčřítka

2. Evro pského měřítka

3. Celosvětového mčřítka

V rámci těchto úrovní existují politické, hospodářské a společenské faktory.

Nyn í se podívám e na politické faktory ex istuj ící v národním mčřítku . Jedním

z nedůležitěj š ích je v ládní politika. Ta má vliv mimo j iné na " fi nančn í pomoc

sektorům evro pské ho cestovního ruchu , služeb pro využití volného času a

ubytovacích a stravovacích služe b, výši dotací poskytnutých místním úřadům a péči

o historické památky."..3

Regionáln í rozvoj j akož i řízení cestovního ruchu v České repub lice spadá pod

Ministerstvo pro místní rozvoj. V září rok u 2006 vytvořilo mini sterstvo Koncepci

stát ní poli tiky cestovního ruchu v České republice na období roku 2007-20 13. Ta to

koncepce navazuje na Koncepci státní poli tiky cestovního ruchu na období 2002 

2007, která stanovila "dlouhodobé zák ladní cíle státní politiky v oblas ti cestovního

ruchu, jimiž j sou v obecné rovi ně především:

a) zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomického přínosu odvětví cestovního

ruchu v ČR,

b) snížení nezaměstnanosti ,

c) rozvoj regionů,

d) rozvoj malého a středního podnikání. ,,.t4

·11 Rekto fík,J.- Šelešovský J. a kolektiv. Strategie rozvoje měst. obcí, region ů ajejich organizaci.
Brno :Masarykova Univerz ita, 2003 . s.S
·12 Horner S.-Swarbrookc 1. Cestovní ruch, ubytování. stravováni, využití volného časutAplikovany

market ing služeb. Praha:Grada, 2003 . s 124
.13 Horner S.-Swarbrooke 1. Cestovní ruch. ubytování. stravován í, vyuiitl volného času. Aplikovany

marketing služeb. Praha.Grad a, 2003 . s 124
·1·\ Ministerstvo pro místní rozvoj . Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na
období 2007-20 1], Praha, 2006.[online]
URL:<http:// www.mmr.czJindex.php?sho w=00 102700 100 1>
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Na bod c - rozvoj regionů v souvislosti s cestovním ruchem se nyní zam ě řím

v rámci konc epce. Jedním z mnoha cíl ů stanovenýc h v předchozí koncepci by lo:45

I) "podpora aktivit cestovního ruchu v region ech, se zřetelem na rozvoj malého

a s tředního podnikání , zej ména ve struk turá l ně postižených a hospodářsky

slabých regionech." . Ob last Ostravsko-Karvinska z hlediska jejího

dlouhodobého nadprůměrného počtu nezaměstnaných se skutečně nachází ve

strukturál ně postižené oblasti.

2) "e fektivní využití kulturně - histo rického potenciál u (v četn ě technických

památek) pro ces tovní ruch." Okolí Ostravy má díky své hornické minulosti

ve lké množství techni ckých památek, které se mohou stát turistickými

atrakcemi.

3) "zaj ištění úči nněj šího marketingu cestovního ruchu na různých stupních

řízení veřej né správy". Krajský úřad Moravskoslezského kraje společně

s dalšími místními organi zacemi mají vypracovanou marketingovou strateg ii

pro ces tovn í ruch, kterou j iž zača l i implementovat.

K tomu , aby se cestovní ruch mohl plně rozvíjet, Je nutné vybudovat

spolehlivo u infrastrukturu. Ministerstvo pro místní rozvoj je si toho včdomo a ve své

koncepci toto potvrzuje tvrzením: " Infrastruktura vytvořená pro účely cestovního

ruchu přispívá k místn ímu rozvoj i a jsou vytvářeny či udržovány pracovní

příležitosti dokonce i v oblastech, kde dochází k průmyslovému či venkovskému

úpadku nebo městské obnově.' ''!6

Vláda vidí svo u roli ve vytvoření "podmínek pro rozvoj cestovního ruchu ."

K tomu je zapotřebí "podpora malým a středn ím podnikatelům, zlepše ní

in frastruktury cestov ního ruchu , řešen í a překonání strukturálních změn a

region áln ích disparit.' ''!? Zmíněné regioná lní disparity se mimo j iné dotýkají oblasti

míry nezaměstnanosti , životního prostředí a úrovně vzdělanosti. Vypracovaná

45 Ministerstvo pro místní rozvoj. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na
období 2007-20 13, Praha, 2006. [online]
URL: <http://www.mmr.czJindex.php?show=OO102700 I00 I>
·1(, Ministerstvo pro místní rozvoj. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na
období 2007-20 /3, Praha, 2006. [online]
URL:<http://www.Jl1mr.c7Jindex.php?show=00I02700I00 I>
47 Ministerstvo pro místní rozvoj. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v Česk é republice na
období 2007-20 /3, Praha, 2006. [online]
URL:<http://www.mmr.czJindex.php?show=OO I02700I00 I>
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Stra tegie reg ionálního rozvoje z května 2006 Ministers tve m pro místní rozvoj

vy me zuj e tři kategorie regionů dle j ej ich úrovně rozvoje:

rozvíjející se regiony s Prahou, Středočeským krajem ,

Ji homoravským kraj em a P lzeňskem

region y s průměrnou nebo nižš í dynamikou rozvoje s J i hočeským,

Králov éhradeckým, Pard ubickým , Vysočinou, Zlínský m a

Libereckým krajem

zaostávaj ící nebo j inak pro blémové regio ny, ke kterým byl zařazen

Moravskoslezský kraj společně s Kar lovarsk ým, Ústeckým a

Olomo uckým krajem."

Kritéria vedo ucí k tom uto roztřídění se zaměřovala na hospodářské výkonnos ti

reg ionů, dlouhodob ý socioekonomický vývoj a míru koncentrace aktivi t a

geografickou polohu.

Následuj ící část přibli žuje Mo rav skoslezský kraj jako takový, se zaměřen ím na

některé hospodářské a sociální ukazatele a statistiky souvisej ící s cestovn ím ruchem .

·IX Ministerstvo pro místní rozvoj. Strategie regionálního rozvoje.Praha, 2006. [onlíne] URL:
<http://www.mmr.cz/index.php?show=OO1024004000>
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3. Moravskoslezský kraj

3.1 Obyvatelstvo

Subregion Ostravsko-Karvinska se nachází v Moravskoslezském kraji . Se svou

rozlohou 5 428 km2 je šestým nej větším krajem v zemi. Počet obyvatel na konci

třetího čtvrt l e tí dosahoval I 249 778 osob. Je tak nejl idnatěj ším krajem v České

republice. Zároveň j e zde nejvyšší hustota osídlení, cca 230,9 osob na km".

Obyvatelé jsou však nerovnoměrně rozmístěni . "Od roku 1993 do roku 2004 se

počet obyvatel snížil o při bl ižně 36 000 osob." 49 Migrační saldo tohoto kraje

ve 3 .čtvrtletí roku 2006 dosáhlo záporné hodnoty (-973), ale celkový přírůstek

(úbytek) obyvatel byl 991, což je nejméně od roku 2003. Tento údaj je však

nejhorším výsledkem ze všech krajů v České republice.

Z ostatních regionů pouze Zlínský region dosáhl taktéž negativní hodnoty.

Je nutné upozornit na skutečnost, že nejvíce obyvatel ubylo v okresech Ostrava

Město s absolutní hodnotou -542 a Karviná s hodnotou -780. Ke dni 30.září 2006

v okrese Ostrava-Město počet obyvatel č i n i l 309 536 a byl tak nej l i dnatěj ším

okresem v celém kraji. Na druhém místě se umístil okres Karviná s počtem obyvatel

274 162. 50

3.1.1 Nezaměstnanost

Obecná míra nezaměstnanosti v České republice k 30.9.2006 byla 7,79%. V Praze

tato hodnota či n i l a 2,92%. V Moravskoslezském kraji byla přibl ižně šestkrát vyšší a

stála tak na hodnotě 13,03%. Z l oňského roku byl zaznamenán pokles o 1,24%. Jen

Ústecký kraj předstihl Moravskoslezský s 13,94%.

V rámci Moravskoslezského kraje byla nejvyšší registrovaná míra

nezaměstnanosti v Karviné s 17,78%. V roce 2005 byla tato hodnota 18,71 %. Počet

uchazečů na I pracovní místo v okrese Karviná č i n i l 29,6 osob v roce 2006 a klesl

tak z rekordních 70,9 osob z předchozího roku. Registrovaná míra nezaměstnanosti

v okrese Ostrava-Město klesla z roku 2005 z 15,15% na 14,25% v roce 2006. Počet

uchazečů na I pracovní místo v okrese Ostrava-Město č i n i l v roce 2006 6,6 osob.

Republikový průměr ke dni 30.9.2006 čin i l 4,7 uchazečů na I volné místo. V Praze

49 Mini sterstvo pro místní rozvoj . Czech Republic- Portraits oj Regions. Praha, 2005. s. 130
so Český stat istický ú řad , KS Ostrava, odd ělen í regionálních analýz a informačních služeb
Statistický bulletin. Moravskoslezský kraj 1.-3.čtvrtletí 2006., Ostrava, 2006.[online]
URL:< http ://www.czso.czJxt/edicn iplan.nsllp / 13-8 1O1-06>
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se tato hod nota opět pohybovala pod celorepublikovým průměrem s l, 1 uchazečů na

1 volné pracovní misro."

3.1.2 Zaměstnanost v cestovním ruchu

Celkový počet fyzick ých zaměstnaných oso b v hlavním zaměstnán í

v Moravskoslezském kraj i ve 3.čtvrt l etí roku 2006 činil 540,3 tis. Pro porovnání

hla vní město Praha mělo ve stej ném období 624. 1 tis. zaměstnanc ů, Z toho jen 3, 1%

zaměstnanců v Moravskoslezském kraji se věnovalo činnostem, které se mohou

zařad i t mezi ty souvisej ící s cestovním ruchem (ubytování a stravování). V hlavním

městě byl pod íl ce lkovýc h zaměstnanců v hlavním zaměstnání v témže odvětví

5,3%. Uvedené údaje jsou platné pro ce lý Moravskoslezský kraj, a proto můžeme

předpokládat, že tato č ísla budou ještě nižší pro okresy Ostrava-Město a Karviná.Ý

3.2 Statistika cestovního ruchu v Moravskosle-nikém kraji za rok 2006

3.2.1 Hromadná ubytovací zařízení

Ke dni 31 .12.2006 bylo registrováno celkem 7 605 hromadných ubytovacích

zařízen í na území České republiky. Na Morav skoslezsk ý kraj jich připadá celkem

470. Jen 6 kraj ů předčilo Moravskos lezský v počtu hromadných ubytovacích

zařízen í. Hlavní město Praha s 597 ubytovacími zařízeními zaos tává za

Libereckým, Královéhradec kým a Jihočeským kraje m.

Do 3. čtvrtle t í minul ého roku bylo v České republice ubytováno

v hromadných ubytovacích zařízeních 10 434 169 hostů . Z toho j ich bylo ubytováno

v Mo ravskos lezském kraji 504 325 . Pro srovnání, v hlavním městě Praze se

ubytovalo 3 151 983 hostů. Z oněch 504 325 hostů v Moravskoslezském kraji, 92

733 bylo nerezidentn ích .

Mezi červencem a zářím roku 2006 by lo průměrné čisté využití l ůžek v

ubyto vací ch zařízen ích v Moravskoslezském kraj i 30,9%. Ce lorepub likový prům ěr

51 Český statistický úřad . KS Ostrav a, oddělen í regionáln ích analýz a in formačn ích služeb, Statistický
bulletin. Moravskoslezský kraj 1.-3.étvrtletí 2006., Ostrava, 2006 .[onlinel
URL: < http ://www.c7_~o . c zlxt/edicn i plan . ns f/p/l 3-8 1O1-06>
52 Český statistický úřad . KS Ostrava, oddě lení regionálních analýz a informačních služeb
Statistický bulletin. Moravskoslezský kraj L-L čtvrtletl 2006., Ostrava, 2006.[online]
URL: < http://www.czso.c7Jxt/ed icniplan.nsf/p/l 3-81O1-06>
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za téže obdo bí č i ni l 42,9%. Podstatně lepšího naplnění svých ubytovacích zařízení

dokázala Praha s průměrem 6 1,3% za stej né období. 53

3.2.2 T uzemská návštčvnost regionů

Ve 3 .čtvrtle tí roku 2006, Česká republika zazname nala 7 435,5 tis. tuzemsk ých

turist ick ých cest za účelem trávení volného č asu a rekreace. Překvap i vě se hlavní

město Praha nestalo nej častěji nav št ě vovan ý rn krajem. Stal se j ím J ihočeský kraj

s 1248,5 tis. tur istickými cestami. Moravskoslezský kraj se umístil na 6.místě

s 475 ,4 tis. turi stickým i cestami. Na jednu tu risticko u cestu byl průměrný počet

přenocování v České rep ublice 4,6 nocí. Moravskoslezs ký kraj tento průměr

nepřevýšil a s počtem 3,7 nocí se tak umí stil na l1.m ístě v počtu přenocování.

Mo ravskoslezsk ý kraj se stal cí lem 3,7 % tuzemských delších cest (4 a více

noc lehů-tedy dovolené) a 7,9 % tuzemských kratších cest ( I - 3 nocleh y).

"Zajímavé na ce lorepubliko vém srovnání je, že ce lá třeti na příj ezd ů se týká Prah y,

druhý pak je kraj Jihočeský s 9,5 %. Podí l Moravskoslezského kraje pak č i n í 4,8% z

ce lé České republiky.v"

3.3 Výzkum trhu

Marketingový výzk um j e "syste matický sběr, zazname návání a vyhod noco vání

údajII o problémech spojených s mark etingovým zbožím a služeb."s5Tyto průzkumy

dle Morri sona pom áhají " realizovat mno hem efektivnějš í mark etingové rozh odnutí.

získat detailní znalos ti o našich zákaz nících, zkoumat nové cílové trhy, posuzovat a

testovat nov é služby a vybavení.v"

Agentura OIK, která provádí průzkumy trhu , v roce 2005 a 2006

vypracov ala pro příspčvkovou organ izaci Ministers tva pro místní rozvoj

CzechTourism studii Monitoring n á v št ě vn ík ů v turistických regionec h České

republiky.

53 Český statist ický úřad . KS Ostrava, oddě len ! regionálních ana lýz a i nformačn fch s lužeb
Statistický bulletin. Moravskoslezský kraj L-l.ctvrtlet í 2006., Ostrava, 2006.[online]
URL: < http ://www.czso.c:dxt/edicnipl an .nsf/p/13-81O1-06>
54 Český statistický úřad . KS Ostrava, oddě l en ! regionáln ích analýz a i n formačních služeb
Statistický bulletin. Moravskoslezský kraj 1.-3.čtvnletl 2006., Ostrava, 2006.[online]
URL:<http://www.czso. c:dxt/ed icnipl an .nsf/p/13-8101-06>
ss Morri so n, Alistair M. Marketing pohostinství (] cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishin g,
1995. s.1 33
56 Morrison, Al ista ir M. Marketing pohostinstv í a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishin g,
1995. s.1 33
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.,Hlavním cílem šetření bylo zmapovat skladbu n áv št čvn ík ů a důvody návštěvnosti

jednot livých turistických oblastí a regionů esk é republiky a zjistit, jací návštěvníci

zde tráví svůj volný čas a jak jsou spokoje ni s vybavením turistických lokalit,

kvalitou poskytovaných služeb a nabízenými možnostmi trávení volného času.':"

Šetřen í proběhlo ve třech etapách - za období léta 2005, zimy 2005n006 a léta 2006.

Respondenti byli vybráni náhodně ve všech zkoumaných oblastech. V l étě 2005 se

v regionu Severní Morava a Slezsko zúčastn i l o průzkumu celkem 2972 respondentů,

z nichž 4 14 bylo ze zahran ič í. V l étě 2006 se zúčastn i lo 2904 respondentů , z toho

bylo 235 zah raničn ích návštěvníků .

Z šetření vyplývá něko lik důležitých poznatk ů r' ''

a) podíl zahrani čn ích návštěvníků v Severní Moravč a Slezsku kleslo 6% (z 14%

v l étě 2005 na 8% v l étě 2006)

b) podíl tuzemských návštěvníků přijížděj ících do tohoto kraje ze vzdálenosti nad

100 km kleslo 13% ( z 35% v l étě 2005 na 22% v l étě 2006). Nejvíce j ich přije lo

v létě 2006 ze vzdálenosti 21-50 km. celkem 29%.

c) Češ i nej častěji používají osobní automobil k dopravě do regionu, avšak zde taky

došlo k poklesu z 57% v roce 2005 na 51% v roce 2006. Druhým nej čast ěj š ím

zp ůsobem dopravy je vlak. Používá ho 17%. Zajímavé je, že do Ostravska přijížděli

hosté více než do ostatních oblastí vlakem (22%). Zahraniční turisté preferují auta

(70% v l étě 2006).

d) tuzemští návštěvníci nejvíce podnikají jednodenní cesty bez noclehů do regionu

(51% v l étě 2006). Zahraničních hostů , k teří strávili více než sedm dní ubylo o 7 %

(2 1% v roce 2005, 14% v roce 2006)

e) 35% zahran i čn ích návštěvníků bylo v regionu poprvé. 59% Čechů více než

třikrát. Až 49% Čechů uvažuje o opakované návštěvě do půl roku, zahraničn ích

n áv št ěvn íků 23%.

I) doš lo k nárůstu odpovědí .spíše dobře' při hodnocení úrovnč personálu ve

službách cestovního ruchu (35% v l étě 2005, 51% v l étě 2006) a přátel skosti

57 CzcchTourism. GfK Group. Monitoring návštěvníků v turistických regíonech České republiky
závěrečná zpráva.[onIinc]. URL:
<httpv/www.czechtourism.cz/ f lcs/rcgiony/rnonitoring,leto_06/1cto06_cr_zaverccna_zprava.pdf>
5H CzcchTourism. Gfk Group. Monitoring n áv št ěvnik ů v turistickém regionu Severní Morava a

Slezsko.
[online]URL:<http://www.czechtourism.cz/fllcs/rcgiony/rnonitc ringjcto_06/sev_mor_slez_kompara
ceů ě . ppt . pd l>
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mí stních lidí (34% v l é tě 200S, 47% v l étě 2006). Hodnocení služeb v regio nu bylo

v l étě 2006 hodnoceno ve všec h kategori ích lépe než v l étě 200S.

g) nej čast ěj ším zdrojem získáván í in formací pro domácí návštěvníky jsou příbuzní a

známí (66,S% z prům ěru obou sledovaných období), nás ledují propagačn í materiá ly

(S3%) a interne t (S I%). U zahraničních návštčvníků byl na prvním m íst č intern et

(6S,S% z prům ěru obou sledovaných období), příbuzn í a známí (63,S%) a

propagačn í materiály (S9%).

V závěrečné zprávě studie, kde j sou údaje všec h regionů porovnány. zní ce lkové

hodnocení regionu Severní Morava a Slezsko následovně:

" V žádné kategorii nepatří k nejl epším. Nejhorší ze všech regionů v poskytován í

informací o regionu. Patří mezi nej horší v ubytovacích službách, rozsahu a

dostupnost i ubytovacích kapacit , v péči o životní prostřed í , péči o bezpečnost

návštěvníků a v drob ném prodeji.,,59

59 Czech'Fourism, GfK Group. Monitoring n á všt ěvnik ů v turistických regionech L'eské republ iky

::ávěrečná zpráva.[online]. URL:
<http://www.czec htour isrn.cz/files/regiony/mon itoring,Icto_06/lcto06_crJ .avcrccna_zprava.pdf>
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4. Strategické plánování

V prvé řadě je v této fázi nutné definovat si misi rozvoje. "Vypracování mise bývá

základnou pro zpracování vize tj. představy o budoucích hlavních směrech

rozvoje. r''" Nás leduje tzv. place audit nebo-li audit místa. o nějž se zaj ímáme. Tento

nástroj systematicky zkoumá ekonomickou a demograficko u situaci místa. 61

Na zák l adě získaných inform ací. které jsou analyzovány a interpretovány, je

vypracována SWOT analýza. Definuj í se silné a slabé stránky místa a příleži tosti a

hrozby, které se vyskytují v jeho okolí. Strategické plánováni je č i nnost, která může

být vykonána vládními institucemi nebo soukromými subjekty."

Většinou dochází k spolupráci mezi veřej ným a soukromým sektorem.

V případě rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji došlo právě k účastí

obou zm íněných stran.

Agentura pro regionální rozvoj a.s., se sídlem v Ostravě. jež napomáhá

ekonomickému rozvoji a realizaci strategick ých cílů v kraji, stanovila pro období let

2007-20 13 několik priorit souvisejících s rozvojem regionu. Mezi ně patří rozvoj

cestovního ruchu "zahrnuj ící využití památek pro účely cestovního ruchu,

rozšiřování atraktivit pro turisty, zlepšování kvality služeb a doprovodné

infrastruktury." Také neopomíjí marketing regionu. Vysvětluj e, že "kraj se j eště

zcela nezbavil negativní image průmyslově zatíženého a znečištěného regionu z

minulosti a je nutno vyvinout úsilí ke změně této image, která je brzdou

ekonomického rozvoje jak v oblasti investic, tak v oblasti cestovního ruchu.., 63

K tomu by mčla napomoci částka ve výši 14 miliard korun z regionálního

operačn ího programu, která má být využita na podporu rozvoje regionu v období

2007-20 13.

Dle Pavla Drobila, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro

ekonomický rozvoj, evropské struktury a územní plánování. je potřeba

"sofistikovaná marketingová strategie rozpracovaná do jedno tlivých fází, postavená

na zák ladě výzkumů veřejného mínění a analýzy. " Zdůrazňuj e, že situaci "nevyřeší

60 Adamčík, Stanislav. Regionáln í politika a management region ů obcí a mést . Ostrava.Vysokáškola
b á ň ská -Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2000 . s.81
6 1 Kotler, Philip et aL Marke/ing places: attracting investm eru, industry, (Ind tourism 10 cities. states,
and nations. The Frcc Press, 1993. s.8 1
62 Kot ler, Phil ip el al. Marketing pl aces: attractin g investment, industry, and tourism to cities, states,
and nations. The Free Press, 1993.s.81
6 ) Ge lna r, Vladimír. ARkformuluje priority. ARR News. Červen 2006. č ís lo 2. str.8
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jednorázová kampaň, během níž po dobu 14 dní polepíte celou republiku

billboardy."?'

4.1 Marketingová st rategie rozvoj e cestovního ruchu v tun tickém regionu

Severní Morava a Slezsko

V roce 2005 se Moravskoslezský kraj stal zadavatelem zakázky pro vypracování

marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní

Morava a Slezsko. Zakázku vypracovala společnost Enterprise pic ve spolupráci se

společností Destinační management Moravsko-slezský o.p.s.. jejímž "hlavním

posláním je marketingová podpora turistického regionu jako zajímavé turistické

destinace jak pro domácí, tak zejména pro zahraniční turisty a dále koordinace

č i nnost í a aktivit subjektů zainteresovaných v oblasti cestovního ruchu." 65.

Mimo jiné se zapoj ily různé profesní, podnikatelské a zájmové instituce jako

JSou např. Poradní sbor pro cestovní ruch a pracovní skupiny dle jednotlivých

turistických oblastí:

Beskydy a Valašsko (Beskydy - střed, Valašsko),Jeseníky (Hrubý a Nízký Jeseník,

Osoblažsko), Opavské Slezsko (H l učínsko, Kravařsko, Opavsko), Ostravsko, Pood ř í

- Moravsk é Kravařsko, Těšínské Slezsko. Dále pak významné subjekty ze sektoru

cestovního ruchu v regionu: ARR (Agentura pro regionální rozvoj) a.s., KČT,

Letiště Ostrava - Mošnov, Lázně (Bludov, Darkov, Jeseník, Karlova Studánka,

Klimkovice, Lázně Lipová, Velké Losiny), ZOO (Ostrava), významná muzea v

regionu, zástupci významných CK, zaměřených na incoming (např. CK ATIS, Visit

Moravia atd.). Z profesních organizací se zúčastn i ly, Beskydhost , OPAHOST.

UNlHOST.

Z veřejno-správních a samosprávních institucí byly zde zastoupeny kraje

Moravskos lezský, Olomoucký, Zlínský. Z Euroregi onů pak Beskydy, Praděd ,

Silesia, Těš ínské Slezsko, Správy CI·IKO Beskydy, Jeseníky, Pood ří . Projektu se

zúčastn i l i Národní památkový ústav, Povodí Odry, Lesy ČR, Czech'Tourism,

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí.

M Prorok, Marek . Kraj potřeboval nakopn ou/oARR Ncws. Duben 2006. č is lo I. str. 7.
65 Entcrprisc pic S. L O. Marketingov ástra tegie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní
Morava a Slezsko .Ostrava, 2005. [online]
URL:< http ://www.kr-m()ravskosle7~.iky. cí.Jrr_marks.html>
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4.2 Turistické oblasti Ostravsko a K:trvinsko

Geogra fické č l eněn í regionů na turi stické oblasti se liší od marketingového č lenění

těchto oblastí. Z geografického hledi ska (poloha, charakter území a potenciá1 pro

rozvoj cestovního ruchu) je ob last Ostravska a Karvinska zařazena do jednoho celku

Os travsko-Karvi nsko . Avšak pro účely marketin gových strateg ií nespadají tyto dvě

oblasti do stejného ce lku. Ostra vsko zahrnuje násl eduj ící územ í:

O kres Nový Ji čín : Klimkovice, Vřesina,

Ok res Opava: Čavisov, Dolní Lhota, I-lom í Lhota, Velká Polom

Ok res Os trava: Ostrava

Okres Ka rviná spo lečně s okresem Frýdek-Místek a okolí patří do turistické oblasti

Těš ínské Slezs ko.66

(V iz Příloha č . l Turi stické oblasti Severní Moravy a Slezska)

4.2.1 Vize

Předložená vize pro rozvoj ces tovního ruchu v Severní Moravě a Slezsku má být

sp lněna do rok u 20 15 a zní nás l edovně :

"Severn i Morava a Slezsko - dobře dostupn á destinace pro domácí i zahran i ční

turi sty s j edinečně pestrou a širokou a silným cíleným mark etingem podporovanou

nabídkou poznáván í, relaxace, aktivního odpočinku, zábavy a profesního turismu,

vycházej ící z řady výjimečných atraktivit, z krásné a zachovalé přírody , z kva litníc h

služe b a využívaj ící široké pod pory turismu a spo lupráce zainteresovaných

subjektů . ,,6 7

Tato široce pojatá vize je blíže definována v rozšířeném zn ě n í.

(Viz Příloha č.2 Rozšířené znění vize do roku 20 15)

(,(, Entcrprisc pic S. L O. Marketingo vá strategie rozvoje cestovního ruchu v turistick ém regionu Severní
Morava a Slezsko.Ostrava, 2005. [onlin e]
URL:< http ://www.kr-moravskoslczsky.cvrr_marks.html>
07 Enterprisc pic S.L O. Marketingová stra tegie rozvoje cestovního ruchu v turistick ém regionu Severní
Morava a Slezsko.Ostrava, 2005. s.52 [on line]
URL:< http ://www.kr-moravskoslczsky.cvrr_rnarks.html>
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4.2.2 Situačn í analÝ7~1

Tato analýza j e zaměřena na studium potenciá lní poptávky pro služby nebo výrobky

organ izací. Jej ími hlavními složkami j e ana lýza prostřed í, umístěn í společnost i,

hlavn ích konkurentů , tržního potcnci álu, služeb, market ingové pozice a plánu.bR a

základ ě této anal ýzy vzniká SWOT ana l ýza , jejíž cílem je zj istit silné a slabé strán ky

orga nizace, dále pak pří l eži tos ti a hrozby zvenčí.

Podrobnč vypracovaná SWOT analýza společnost í Destinační managem ent

Moravsk o-slezsk ý o.p.s. se zaměřuj e na návštčvnické atrak tivi ty reg ionu, dop ravní a

technickou infrastrukturu a úrovni s lužeb.

(Vi z Pří loha č j. SWOT analýza )

Ze SWOT anal ýzy vyplývá, že hlavní překážky neumožňující této oblasti dosáhnout

svého plné ho potenciálu v ces tovn ím rueh u mohou být shrnuty následovnč :

I. negativní ima ge regionu - j e š t ě stále spojován s tčžkým průmys lem a

poškozen ým životním prostřed ím

2. nek valitní dopravní infrastruktura pro automo bily- železn iční a letecká doprava

má zde dobré postavení

3. nedostatek kva litního ubytovacího zařízen í

4 . om ezená komunikace se sousedíc ími kraji a subjekty ze soukromého sektoru

5. nedostatek investi čních příležitost í

6. nedostatek prezen tace regionu - chybí jednotný regionáln í mark eting regionu

4.2.3 Image

Image místa se definuj e jako "souhrn přesvědčení, názorů a dojmů, které lidé mají o

určitém místě. ,,69 K tomu, aby zás tupc i a představitel é míst mohli přilákat cílovou

skupinu, která by ,vyzkouše la ' j ejich značku a stala se j ejími včrným i zákazníky,

m usejí marketéři neustál e sledovat, jak je jejich značka vní mána . Strategick é řízení

image neboli strategie image management , jak se tomuto procesu říká v zahran ič í, se

za bývá vytvářením žádaného obrazu značky . Je to "neustá lý proces zkoumán í irnagc

místa me zi jeho návštěvníky, segmentace a cílení specifického imagc a dem ografi e

68 Morrison, Alistair M. Marketing pohostinství (I cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing,
1995. s. 98

6') Kotler, Philip cl al. Marketing places: attracting investment, industry, and tourism 10 cities, states,
and nations. The Frcc Press, 1993.s. 141
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návštěvn íků , umístěn í (positioning) výhod místa k podpoře existuj ící irnagc nebo

vytvořen í nového irnage, a komunikace t ěchto výhod cílové skup i n ě." 70

S vnímáním image regionů souvisí kvantitativní výzkum z roku 2004 vypracovan ý

agenturou Stem/Mark, jehož cílem bylo zj istit motivaci k návštěvě jednotlivých

turistických region ů v České republice. Zadavatelem projektu byla spol ečnost

Centrum del Turismo Ceco, která se zabývá propagací České republiky v Itálii.

Výzkum byl proveden pomocí skupinových rozhovorů, internetovým výzkumem a

omnibusovým dotazováním. Celkový počet respondentů , kteří se zúčastn i l i

výzkumu, čin i l I 892 osob. Projekt proběhl na území celé České republiky.

Primárním cílem projektu bylo:71

Zj istit znalost a atraktivitu jednotlivých turistických regionů v České

republice

Zj istit očekávání a šance realizace oblíbených volnočasových aktivit

v jednotlivých turistických regionech České republiky

Zj istit důvody pro volbu rekreace doma a v zahraničí

ldentifikovat možnost propagace rekreace a dovolené v České republice ve

vazbě na realizaci oblíbených volnočasových aktivit

Z hlediska hlavních témat a cí lů zjistit diference v těchto cílových

segmentech populace:

mladí svobodní lidé ve v ěku 15-25 let

rod iče s dětmi ve věku 26-40 let

- č lenové bezdětných domácností č i po odchodu dět í

z domácnosti ve věku 35/41- 60 let - tzv.' prázdné hnízdo'.

Při segmentaci vycházela agenturu z typologie životního cyklu. U každé skupiny se

zj i šťoval a představa dovolené a způsob trávení volného času.

Poté se výzkum zam ěři l na asociace spojené s jednotlivými turistickými

region y České republiky. Z hlediska této práce se zaměřím na oblast Severní

Moravy a Slezska, do níž spadá Ostravsko-Karvinsko. Je nutné upozornit na

skutečnost , že Severní Morava a Slezsko také zahrnují Beskydy a Jeseníky a proto,

70 Kotler, Philip cl al. Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states,

and nations. Thc Frce Press, 1993.s. 143
7 1 Stern/Mark. Motivace k náv.í:levě turistickych regionů v České repub/ic e. [online j.
URL: <http ://www.czechtourism.c7J filcs/statistiky/motivaceregiony.pdf > 2004-05
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j ak pozd ěj i výs ledky ukážou, se tato oblast umístí jako jedna z více na š t č vovan ý ch

a atrak tivních oblastí z celé republiky.

Z výzkumu vyplynulo , že nčkteré regio ny jsou spojovány s historickými

památkami, s přírodním i krásami , s různými akt ivitami (lyžování, turistika, vodní

sporty atd.) , nebo s typickými produkty např. Pl zeňsko - pivo, Pardubice - perník

atd.

Severní Morava a Slezsko u respondentů vyvolaly s i l ně polarizované asociace. Na

j edné straně byly spojovány s Ostravskem - do ly, smog, zneč ištěné ovzd uší. Na

s traně druhé ve lice pozitivní asoc iace se vyskytly při vybaven í Jeseníků a Karlovy

Studánky - krásná příroda a Beskyd - lyžování, tur istika . Přesto v celkovém

hodnocení byly Severní Morava a Slezsko vnímány jako region s eko logicky

poškozenou přírodou a se sociálními problémy.

Jako nejatraktivnější region České republiky vyše l region Jižních Čech. Více

než po lovina respondentů (53%) jej považuje za první, druhý č i třetí nej atraktivněj š í

reg ion . Seve rní Morava a Slezsko je vnímáno 19% respondentů jako nejatraktivněj ší

reg ion stá tu a podle průzkumu se může považovat společně s Českým rájem,

Vysočinou a Západočeskými lázněmi za atraktivní.

Jin ý průzkum zaměřený na vnímání image Moravskoslezského kraje

zpracován agenturou Datamar v roce 2006 přinesl další nelichotivé poznatk y o

tomto kraji. Průzkumu se zúčastn i lo celkem 530 respondentů z celé České

republiky . " Image regionu je postavena témčř výhradnč na minulosti, na tradičních

představách o Ostravsku jako chudém, zanedbaném, špinavém území, kde žij í

horn íci a hutn íci. Z pohledu populace ČRjsou pro kraj typické: uhlí, doly, hornictví

(17% zas toupení ve spontánních odpovědích), hutě , železárny, těžký průmysl (10%

zastoupení ve spontánních odpovědích) a nezaměstnanost spolu s nedostatkem

pracovních míst (9% odpovědí) . Přírodní krásy č i pohoří Beskyd si vybaví j en

málokd o."n

S image místa souvisí zauj ímání tržního postavení nebo li positioning. "Tržní

postaven í j e postavení, které obec či město jako celek zaujímá na trhu, jeho

vymezení se vůč i zákazníkům a vůči konkurenčním obcím. Proces hledání tržního

12 Marketingové Noviny. S Moravskos lezkym krajem si lidé nej čast ěji spojuji zna čku Radegast

13.4.2006.[onlinc] URL:
<http://www.marketingovenoviny.czJindex.php3?Action=Vicw&ARTlCLE_ID: 4 11 7>
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postavení nazýváme positioning." 73 Určen í konkurenčn í výhody místa je zásadní

pro pozděj ší komunikaci zaměřenou na cílové skupiny žá dající informaci o

výj imečnost i oblasti jež ch těj í navštívit.

4.2.4 Konkurence

Na základě průzkumů a analýz návš těvnost i Moravskoslezského kraje byla

definována tržní pozice celého kraje vůč i konkurenčním regionům jak na

mezinárodní úrovni, tak i v rámci turistických regionů v České republice.

(Viz Příloha č.4 Konkurence)

Z tabulky je vi dět, že pro Severní Moravu a Slezsko jsou hlavními mezinárodními

regionálními konkurenty sousední státy Slovensko, Polsko a Rakousko. Přítomnost

hor a CHKO ideálních pro turistiku jsou spo lečné pro všechny oblasti.

Na národní úrovni jsou jako konkurenti definovány tři regiony: Český sever,

Východní Čechy, Šumava a Jižní Čechy . Opět jsou tyto oblasti věhlasné možnostmi

aktivních dovolených v zimním a letním období a kulturními pamětihodnostmi ,

avšak nemají tak významnou industriální minulost, jak tomu je v Severní Moravě a

Slezsku. Rozmanitost Severní Moravy a Slezska díky technickým památkám, ale

zároveň i krásné pří rodě Beskyd a Jeseníků s vysokou koncentrací lázeňských

zařízen í, je hlavní konkurenční výhodou.

Ostravsko, kam náleží 3. nej větší město v republice, Ostrava, bojuje o tržní

postavení s konkurenčními regiony Středn í Čechy, Jižní Morava a Praha. Praha, tak

jako Ostrava, má také mnoho technických památek, avšak kvalitu poskytovaných

služeb pro návštěvníky nelze zatím srovnávat. Stra tegická poloha Ostravska

spo l ečně s nedalekým mošnovským l et i štěm mohou z této oblasti vytvoři t atraktivní

turistickou destinaci.

Dle tabulky, Karvinsko je spíše regionální destinací cestovního ruchu. Pobyt

zahraničních pacientů zejména z arabských zemí v Lázních Darkov a v Karviné j iž

částečně z této oblasti vytvoři l mezinárodní destinaci cestovního ruchu. Zároveii.

cyklostezky v rámci euroregionu Těšínského Slezska mohou dále přil ákat turisty ze

sousedního Polska a při spět k umístční Karvinska mezi evropské dcstinace

cestovního ruchu stojící za n áv š t ěvu .

73 J anečková, L. - Vaštíková M. Marke/ing mést a obcí.Grada Publishing s.r.o., 1999. s.40
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4.2.5 Cílová skupina

Segmentace potenciálních návštěvn íků umožňuje e fektivnější zacílení komunikace

marketingových aktivit. Jedním z možných způsobů jak identifikovat cílovou

skupinu je dle Kotlera, uděl at audit místních atrakcí a na základě toho odvíjet. kdo

by měl zájem o jej ich n áv št ě vu .

Společnost Destinační management Moravsko-slezský o.p.s vymezila cílové

skupiny pro Severní Moravu a Slezsko ze dvou hledisek - z časového a

. ' I lh o 74potencia Ol o rustu.

Časový pohled:

• Prioritní cílové trhy do roku 2010 (ČR, Evropa, Rusko)

• Prioritní cílové trhy po roce 20 IO(ČR, Evropa, Rusko, Asie, Amerika)

Pohled potenciálu růstu na:

• Mírně rostoucí (ČR, západní Evropa, severní Evropa)

• Rostoucí (Pobaltí, Rusko, jižní Evropa - Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko,

Řecko)

• Rychle rostoucí (Asie - Čína, Japonsko, Blízký východ - Saudská Arábie,

Spojené Arabské Emiráty, Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar).

Bližší definice cílových skupin dle jejich životního cyklu a motivace při náš í

následuj ící kategorie:
• Cílové skupiny dle statutu:

o rodiny s dětm i

o senioři

o mládež a školní skupiny
o jednotlivci
o partnerské a manželské páry (tzv. "prázdné hnízdo")

• Cílové skupiny dle motivace:
o zájemci o poznávání (architektura, folkl ór, industriální památky, příroda)
o golfová klientela
o firemní akce
o aktivní a rekreační sportovci

• pěší turisté
• cykloturisté
• paraglidisté, sportovní letci
• l yžaři

• rybáři

o z ájemci o zábavu

74 Enterprise pic s.r.o. Marketingová strateg ie rozvoje cestovnlho ruchu v turistickém regionu Severní

Morava a Slezsko .Ostrava, 2005. s.52 [online]
URL:< http://www.kr-moravskoslezsky.c:d rr_marks.html>
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Pro Ostravskou oblast byly zvo leny sk upiny:
• Cílové skupiny dle statutu:

o rodiny s dětmi ,

o senioři.

o mládež a školní skupiny.
o pod nikatelé, manažeři a zaměstnanci firem

• Cílové sk upiny dle motivace
o zájemci o poznávání
o zájemc i o zábav u a kulturu
o go lfová klientela (vazba na nabídku v Ostravě a jejím oko lí - Beskydy,

O pavské Slezsko)
o firem ní akce,
o ak tiv ní a rekreační sportovci,

• cyk loturisté

Obdobné cí lové skupiny byly navrženy pro Karvinsko, s tím. že se také zaměř í na
l yžaře (b lízkost hor) a turisty provozuj ící pěší turistiku.

• C ílové sk upiny dle statutu:
o rodi ny s dětmi,

o senioři.

o ško lní skupiny.
• Cí lové sk upiny dle motivace

o zájemc i o poznávání
o go lfová klientela
o firemní akce,
o aktivní a rekreační spo rtovci,

• pěší turisté
• cy kloturisté
• l yžaři

Na základě analýzy získaných dat a informací vypracovala společnost Destinační

managem ent Moravs ko-s lezský o.p.s. akční plán, který má vést k implementaci

marketingové stra teg ie pro rozvoj ces tovního ruchu .

(Viz příloha č.7 Akční plán)

Uve de né schéma znázorňuje šest hlavních úrovní nutných k vytvoření

konkurenceschopného produktu. Základ je tvořen pyramidou, která prezentuje t ři

rozvojo vé úrovně k tvorbě celi stvých balíčků produktů ces tovn ího ruchu. Podpůrnou

vybavenos tí j e myšlen např. rozvoj a údržba dopravní infrastruktury. Organizačn í

rozvoj posk ytuje např. vzděl ávací programy, nabíd ky pro investory nebo

kom unikaci s místn ími obyvate li.
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5. Marketingový mix

Jak už bylo zmínčno, nástroje mark etin gového mixu jsou v případě marketingu míst

rozšířeny o da lšíc h 4P. Nyní se podíváme na aplikaci těchto 8P.

5.1 Produkt

Produ kt místa lze chápa t jako to, "co místo nabízí svým obyvatelům , návštěvníkům ,

podn i kům a potenciá lním investorům a co slouží k uspokojování jejich

indi viduálních i kolektivních potřeb. V širším pojetí je tak možno považovat za

produkt obce samotnou obec, tvořenou materiáln ím prostředím a všemi subjekty na

území obce působícími ."T5 To znamená, že oblasti Ostravska a Karvinska jsou samy

o sobě produktem , ale také poskytuj í da lší produkty k 'spotřebě', jež mohou být jak

hmotného, tak nehm otného charakteru.

Ma rketingová strategie roz voje cestovního ruchu v turistickém reg ion u

Severní Moravy a Slezska obsahuje tzv. nosné produkty pro každo u turistickou

oblast. Os travsko kromě četných techn ických památek, zd ů razň uje bohaté

zas toupení celoročních kulturních akcí a místa pro provozování volnočasových

aktivit v příměstské přírod č .

(V iz Příloha Č. 5 Nosné produkty Ostravska)

Oblast Těšínského Slezs ka, kam spadá Karvinsko, usiluje především o představení

svých folkl órních tradic a architektu ry.

(Viz Příloha č.6 Nosné Produk ty Těš ínského Slezska)

5.2 Cena

Cenový prvek nabízeného produktu souvisí s tím, zda místo (region, obec) se

rozhodn e pro bezplatné poskytování produktů a služeb nebo zda stanoví jejich ceny.

Zároveň j e nutné, aby ti, kteří maj í toto rozhodnutí učinit, stanovili "zda cena má

krýt náklady (nebo dokonce přinášet zisk do obecní pokladnyj. t'"

V případě s luže b cestovního ruchu je zřejmé, že návštěvníc i např. památek a muzeí a

dalších atrakcí např. koncertů musí zaplatit určitou částku , aby jim mohla být s lužba

znov u poskytnuta v budoucnu ve stejné nebo lepší kval i tě. Poskytovatel těchto

služe b dál e investuje získané prostředky kjejich dalšímu rozš í řen í . Výše částky by

75 J anečková, L. - Vaštlkov á M. Mark eting mést a obcí.Gmda Publishing s.r.o., 1999. 5.60
76 J anečková, L. - Vaštíková M. Mark eting mést a ohcí.Grada Publishing s.r.o.. 1999. 5.70
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m ě la být stanovena na tako vé úrovni , aby neodrazova la potenciální zákazníky od

jejich užívání. Existují s lužby např. údržba cyklostezek, které jejich uživatelé přímo

nehradí, n ýbržjejich úpravu dotuje stát, fondy z Evropské unie a daňoví poplatníci.

5.3 Místo

Způsob, jakým se dostane produkt nebo služba ke konečnému spotřeb i tel i, je

ovl ivněn vo lbou distribučního kanálu. Přímý distribučn í kanál vzniká v p ř ípad ě . že

"obec může produkt (většinou se jedná o službu) poskytovat sama." V nepřímém

dis t ri bučn ím kanále "svěřuje obec výkon urč i tých druh ů služeb organ izacím , které

jsou schopny služb u poskytnout efektivněji než obec především proto , že disponují

specifickými zdroji vhodným i k poskytnutí služby." 77

S distribucí taktéž souvisí umístění produktu nebo služeb ve vztahu k

zákazníkům . Jedn á-li se o samotném místě jako o produktu. je důležité , aby

infrastruktura zabezpečující příj ezd do regionu nebo m ěsta byla dostatečně hustá a

v dobrém stav u, aby turi sté měli snad ný přístup k produktu. Dálnice 04 7, jež bude

spojovat Lipník nad Bečvou s česko-polskou hranicí a proch áz í oblastí Ostravsko

Karv inska, značně zvýší atraktivnost celého kraje pro návštěvníky ze sousedních

s tá tů . Totéž platí pro silnicí 1111, která začíná za Opavou a také prochází tímto

regionem a dále pokračuje na Slovensko . Přítomnost mezinárodního l eti ště

v Ostravě-Mošnově hraje taktéž významnou roli v přilákání zahraničních turistů .

V roce 2006 prošlo l eti štěm as i 300 000 pasaž ér ů. Do roku 20 15 by se měl jejich

počet zvýšit na 1,5 milionů.78

V minulém roce také získal Moravskoslezský kraj 42 mi lionů korun z grantů

Evropské un ie, kte ré půj dou na podporu místní infrastruktury pro cestovní ruch

zejmé na na stav bu cyk1ostezek, turistických atrakcí , opravy vleků či lanovek. Í"

5.4 Materiální prostředí

Materiáln í prostředí obce tvoří "přírodn í prostředí obce a jej í celkové územní

uspořádán í včetně architektury ." Jeho součástí je základní prostředí a periferní

prostředí. Základní prost ředí je "prostor, ve kterém je služba poskytována, a jeho

vybavení. " Jedná se tud íž o viditelné znaky. Periferní prostředí "dotváří dojem,

77 J anečková, L. - Vaštíková M. Marketing mést a obcí.Grada Publishing s.r.o., 1999. s.82
7K Štalmach, Darek. MF DNES. Moravskoslezský region. Mošnovem prošlo o 15% více lidí. 10.srpna
2006
7~ Fucimanov á Pavla. Moravskoslezský kraj. Rozvoj turistiky se daří i díky kraji. Ročn ík 4, č ís l o

5/2006. s. I.
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který si zákazník utvoří vstupem do základního prostředí např. mapy města

v městském informačním středisku , vstupenka do divadla atd. " lIO

S mater iálním prostředím souvisí image celého místa. Média hrají důležitou

roli v přihlížen í událostí a různ ých prost ředí pro lidi a potenciální návštěvníky , kteří

si na základě těchto zprostředkovaných sdělen í vytvářej í určitý dojem. Výsledk y

stavu kva lity ovzdu ší na Ostravsku-Karvinsku, které jsou zveřej ňovány v médiích,

mohou míl negativní dopad na vnímání materiálního prostředí Ostravska. Zejmé na

zprávy o konce ntrac i rakovinotvorných aromatických uhlovod ík ů na Ostravsku jako

nej vyšší v republice mohou odrad it domácí turisty od n á v š t ě vy tohoto regionu.

Samo tná místa a jejich zas tupitelé nemají vliv na zveřej něn í těchto sdělen í,

avšak v rám ci j ejich komuni kace s cílovými skupinami mohou zdůrazn i t jiné klady

t ýka jicí se prostředí a opatřen í , která při pravují k zlepšení současné situace.

5.5 Lidé

Lidské zdroje JSOU významným prvkem marketingového mixu, ne-li jedním

z nej důležitěj ších. Všechny zúčastnčné strany mají vliv na formování pozitivního

obraz u prop agovaného místa. Dokonce ti, kteří nepřicházejí do přímého styku

s návštěvníky, mají funkci ovlivňovatelskou , jelikož vytvářejí marketingovou

strateg ii mí sta a rozhodují o veřej né správě . Převážně se jedná se o zas tupitele města

a členy poradních orgánů.

Avšak j eště d ůležitěj š í j sou lidé, kteří přímo nabízej í svoje služby turi s tům ,

ať už j sou to recepční ubytovacích zařízení, obsluhuj ící personál ve stravovacích

zařízeních nebo samotní obyvatelé. Vš ichni tito lidé by si měl i být vědomi svou rolí

a je na samotnýc h zaměstnavatelích, aby jejich zaměstnanci prošli odborným

školením. Interní marketing v organizacích také zaj i šťuje spokojenost zamě stnanc ů,

který se pak odráží v jej ich vystupování se zákazníky.

V roce 2004 vypracoval Institut Rozvoje Podnikání s.r.o v Ostravě pro

Moravskoslezský kraj analýzu návštěvnosti a spokojenosti turi stů

v Moravskoslezském kraji . " Projekt Analýza návštěvnosti a spokoje nosti turi s tů v

Moravskos lezském kraji zahrnovala tř i etapy Monitoringu návštěvníků a turi stů

Moravskoslezského kraje uskutečněné v letní sezóně 2003, v mimo-sezónním

období na podzim 2003 a v zimní sezóně 2004 . Vyhodnocení za toto období

monitoringu 2003/2004 se opírá o zpracování 1639 dotazníků. Srovnávací analýza je

80 Janečková, L. - Vaštíková M. M;rketing měst a ohcí.Gmda Publishing s.r.o., 1999. s.82
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možná s rokem 2001/2002 a letní sezónou roku 2002. kdy bylo shromážděno 1959

dotazn ík ů. So uhrnný profi l návště vn íků za uplynulé tři roky tak bylo možné stanovit

na bázi zpracování celkem 3598 dotazník ů .?" Velikost výběrového souboru za

všec hna ob do bí v oblasti Ostravsko-Karvinska č i n i l 578.

Při hodnocení kvality služeb poskytovaných v regionu oblast Ostravsko

Karv insko ze všec h sledovaných oblastí skórova la nej hůř v sledovaném faktoru

. úrove ň personálu ve službách cestovního ruchu' s indexem 2,07 a v,přáte lskosti

místn ích lid í k n á v št ě vn íků m ' indexem 1,74. Možnost hodnocení proběhla na

čtyřstupňové škále, kdy vysoký index znamená horší hodnocení a nízký index

zname ná lepší hodnocen í. Přitom " hodnota indexu nad 2,50 znamená převahu

záporné ho hodn ocen í. Za horší lze ale považovat již hodnocení přesahující hodnotu

indexu 2,00. Okolo hodnoty 1,50 se pohybují příznivá hodnocení." 82

V roce 2006 však doš lo k výraznějšímu zlepšení hodnocení v obou kategoriích , jak

ji ž bylo uvedeno v bodě 3.3 .

5.6 Partnerství

K dosažen í vytýčených cílII je nutná spolupráce mezi všemi zainteresovanými

subjekty. " Na místní úrovni je důležité zapojit občany, soukromý a veřej ný sektor,

což zaj istí, že budou zohledněna přání všech hlavních aktérů, že budou uspokoj eny

potřeby cílových místních uživatelů , že budou zmobilizovány všechny možné zdroje

a že se zvýší d ův ěryhodnost a účinnost politi ky." 83

Public private partnerships (PPP) nebo-li partnerství soukromého a

veřej ného sektoru jsou jednou z nejd ůl e žit ěj š ích spoluprací. "Soukromý sektor má

mnohem větší zkušenosti a znalosti v prodeji , marketi ngu, strategickém plánován í a

orientaci na zákazníka než veřejný sek tor. Veřejný sektor však může nabídno ut

j edinečné síly k shromáždění pozemků , má přístup k trh ům nepodl éhajícim zdanění.

81 Smutek, Miloš PhDr. Institut Rozvoje Podni kání s.r.o.Analýza návšt ěvnosti a spokojenosti turist ů v
Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2004 . [onl ine]
URL:< http ://w ww.kr-moravskoslezsky.czJzip/mark_09.pdi>
82 Smutek, Miloš PhDr. Institut Rozvoj e Podni kání s.r.o.Analýza návštěvnosti a spokojenosti turist ů v
Moravs koslezském kraji . Ostrav a, 2004. [onl ine]
URL:< http ://www.kr-moravskoslezsky.czJzip/mark_09.pdf>

83 Rcktořík,J . -Še lešovský J. a kolektiv. Strategie rozvoj e region ů aj ejich organizaci mést, obci..
Brno.Masarykova Univerzita , 2003. s.7
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zabezpečené pásm ování a povolen í zaj išťuj í cí roZVOJ proj ektů a poskytuje nut né

pobídky k při l ákání souk romého kapit álu.t'"

Jedna z tak ových spo luprací je patrná na Ostravsku, kde se společnosti Mittal Stcel

a .s. a Vítkovice a .s. zapojují do vytvoření nové atraktivity ces tovního ruchu na

prin cipu "science centre", charakteri stického technickou a průmys lovou historií

Os travy a okolí. Také Ostravské výstavy a.s, se podílejí na vytvoření systému

marketingovéh o plánování Os trav ska pro podporu nabídky na cí lových trzí ch

cestovního ruchu.85

N a Kar vinsku je těchto spo luprací méně. Většinou jednotlivé obce v této

oblas ti si samy zaj išťuj í finance k udržování či vylepše ní turistických atraktivi t.

Přesto na rozvoji skiareálu Severka se podílejí soukromí investoři Akvahelp Mctal

s. r .o., Třinccké že lezá r ny a.s, nebo C ar bo ni nvest Ka rv iná. se

Nezisková organizace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

přispívá k vytvářen í podmínek pro hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj

regionu. Jejím č l enem je UNIHOST Sdružen í podnikatelů v pohostinství,

strav ovacích a ubytovacích službác h ČR, který je pověřen Hospodářskou komorou

ČR a Svazem obchodu a ces tovního ruchu v Moravskoslezském krajem. Toto

sdružení se pravidelně účastní gastronomických výstav a ve letrhů, ale také akcí,

které se týkají cestovního ruchu např. výstavy Dovolená a Region nebo Veletrhu 00

a Regiontour .87

Sdružení pro rozvoj Mora vskoslezského kraje tak é spol uprac uje s Krajskou

hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. Současným cílem těchto stran je

zkval i tněn í dopravn í infrastruktury so uvisej ící s nárůstem kam ionové, osobní či

turistické dopravy.Í''

Další organ izací Je Rcgionální rada region u soudrž nosti

M oravs koslczs ko. Tato rada rozdě l uj e finanční prostředky z EU pom ocí

jednotlivých operačních programů. Více než 20 mi liard Kč z finančních zdrojů EU

Il4 Kotler, Phil ip c l al. Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states,
and nations. Thc Free Press, 1993. s.337-33 8
85 Enterprise pic s. r.o. Marketingová strategi e rozvoj e cestovnlho ruchu v turistickém regionu Severní
Morava a Slezsko.Ostrava, 2005 . [onl ine1URL:< http ://www.kr-moravskoslezsky.c:zJrr_marks.htm l>
86 Enterprise pic s.r.o. Marketingová strategie rozvoj e cestovního ruchu v turistickém regionu Severní
Morava a Slezsk o.Ostrava, 2005. [on line] URL :< http://www.kr-moravskoslezsky.c:zJrr_marks.htm l>
87 Kop ka, Zdeněk.. Sdružení pro rozvoj Morav skoslezského kraje a Krajs ká kospodářská komora
Morav skoslezského kraje. Regionáln í podnikatelský zpravodaj. VN/HOST - nO\ý člen Sdrl/žení pro
rozvoj MSK. Ostrava , březen 2007. ročník 7. s.1O
SK Sdruže ní pro rozvoj Mora vskoslezského kraje a Krajská kospodářská komora Moravskoslezského
kraje, Regionální podnikatelský zpravodaj. Os trava, březen 2007. ročn ík 7. s.9
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má v následující ch sedmi letech k dispozici Moravskoslezsk ý region. Tyto finance

budou p řerozd ěleny v rámci Regionálního operačn ího programu (ROP)

Moravskoslezsko do čtyř oblastí -Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora

prosperity regionu, Rozvoj měst a Rozvoj venkova. Cílem tohoto programu je

"urychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti, respektive

zvyšování jeho konkurenceschopnosti, respektive zvyšování kvality života obyvatel

a atraktivity regionu pro investory a návštěvn íky , dále zlepšování podmínek pro

práci a volný čas a modernizace dopravní infrustruktury.T "

Hospodářská rozv ojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o.

(HRAT) je organizací soustřeďuj ící se primárně na rozvoj oblasti Těšínského

Slezska. Zaměřuje se na malé a střední podnikání, na dopravu, rozvoj lidských

zdroj ů, cestovní ruch č i životní prostředí. Od roku 2006 spolupracuje se Sdružením

pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajskou hospodářskou komorou

Moravskoslezského kraje."

5.7 Procesy

Procesem se rozumí postup, jakým je produkt poskytován místy svým zákazn íkům.

Bere se v potaz nabídka a poptávka po produktu (většinou se jedná o služby) a míra

kontaktu se zákazníkem. Vizuální prezentace pomocí diagramů umožňuje procesy

lépe sledovat. Jejich slabé stránky lze podchytit včas a plnění úkol ů jednotlivými

subjekty kontrol ovat.9 \ Výše popsaná spolupráce mezi různými organizacemi

směřuj e k poskytování služeb obyvatelům míst, návštčvníkům a investorům.

5.8 Propagace

Poté, co místa naplní svoje Vlze, mohou informovat, vzbuzovat zájem a

přesvědčovat cílové skupiny o svých produktech a službách. K nástroj ům

regionálního marketingu tudíž musí nutně patřit komunikační politika. Znamená to

"rozvinout prostředky hromadné komunikace pro reklamní kampaně, dosáhnout

89 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského
kraje. Regionální podnikatelský zpravodaj. Ostrava, březen 2007. ročník 7. s.9.
90 Razirna, Marian. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajská kospod á řsk á komora
Moravskoslezsk ého kraje. Regionální podnikatelský zpravodaj . Ostrava, březen 2007. ročnlk 7. s.6
9 1 J anečková, L. -Vaštíková M. Marketing mést a obcí.Grada Publishing s.r.o., 1999. s.11O
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účasti na výstavách a veletrzích, pořádat místní slavnosti a sout ě ž e, pracovat

s veřej nost í a sponzorovat podniky."lJ2

Jako nástroje komunikačního mixu jsou často uváděny reklama, osobní prodej.

podpora prodeje, přímý marketing a public relations. Poslední zmíněný nástroj je

v propagaci míst jedním z nej e fekti vněj š ích a jeho výhodou je. že "při poměrně

nízkých nákladech dokáže oslovit širokou veřejnost. ,,93 Hlavní cíle public relations

JSOU:

• budování image obce

• posilovat identifikaci obyvatel s obcí

• poskytovat přístup k informacím o obci a jej ích správních a samosprávních

institucích

• vytvářet podmínky pro uplatnění nápadů a připomínek občanů

• usilovat o optimální komunikaci s veřej ností. o maximální informovanost

občanů

Tyto cíle j sou nejčastěji naplněny tak, že organizace prav ide l ně komunikují se svou

cílovou skupinou. Zveřejnění zpráv ve sdčlovacích prostředcích , udržování vztahů

s novináři , pořádání konferencí, sponzoring, lobbing a účast na výstavách a

veletrzích jsou jen některé aktivity patřící k PR kampaním.

Ke zvid i te l něn í se region Ostravsko pravidelně účastní domácích a

zahran i čních veletrhů, jako jsou např. RegionTour, Dovolená II Region,

Euroregiontour a v zahraničí na výstavách ITB Berlín, TI' Varšava. Stává se, že

Ostravsko samostatně nevystavuje, n ýbrž se prezentuje v rámci celého

Moravskoslezského kraje, jako tomu bylo ve Vakanz Lucemburk v roce 2006.

Mezi další aktivity patří příprava různých marketingových tiskovin

zaměřených na industriální památky, na podporu cykloturistiky nebo představení

gastronomií v Ostravě. Tyto materiály jsou zhotoveny v několika jazycích. Společně

s organizací CzechTourism společnost Destinačn í management Moravsko-slezský

o.p.s. koná press tripy a fam tripy pro novináře, vydavatele průvodců a zahraničn í

cestovní kanceláře.

'12 Adam č ík , Stan islav. Regionální politika a management reg iomi obcí a mést. Ostrava.Vysokáškola
báňská-Tech n ická univerzita, Ekonomická fakulta, 2000. s. IOS
9] J anečková, L. -Vaštíková M. Marketing měst a obcl.Grada Publishing s.r.o., 1999. s.97
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Již zm íněný UNIJ-IOST se podílel s Moravskoslezským krajem,

CzechTourismem, reklamními agenturami a sponzory na projektu Historie Giro 

444 km Moravskoslezským krajem, ze kterého je natočen dokumentární fi lm

sloužící k propagaci kraje doma v České republice. ale i v zahrani č í.

Důl ežitým informačním zdrojem pro domácí klientelu jsou internetové stránky

Kudy z Nudy, které umožňují n á v št ě vn iků m vybrat si oblast, o kterou mají zájem a

prohlédnout si příslušné turistické atraktivity a aktivity, které mohou zde

provozovat.

Aktivity jsou seřazeny do přehledných kategorií dle cílových skupin, které

by mohly o ně projevovat zájem např. sportovní rodina, zvídavá rodina, mladí a

aktivní nebo starší a pokročilí. Pro Ostravsko je doporučována mimo jiné

cykloturistika. Trasy s různou náročností procházejí nádhernou krajinou kolem řeky

Ostravice. Z hradů a zámk ů je zde zmíněn Slezskoostravský hrad, nejstarší památka

Ostravy z 13.století, který byl rekonstruován v 16.století na renesanční zámek.94

Sanatoria Klimkovice jsou místem pro regeneraci a l éčení pohybového ústrojí,

nemocí neurologických , gynekologických a kožních. Léčebné koupele v

jodobromové vodě jsou hlavní specializací a největším lákadlem. Jen málokdo ví, že

l ázeňská tradice v oblasti Ostravské pánve sahá do 19. století."

Z technických památek stojí za návštěvu Důl Michal, technicky a stavebně

autenticky dochovaný d ůln í areál a další technické památky celého Ostravsko

karvinského revíru.%

Pod vrchem Landek se nachází nej větší hornické muzeum v České

republice. Kromě toho, že se návštěvn íc i mohou podívat do míst, kde havíři

pracovali , slouží také areál k nejrůznějším slavnostem a sportovním akcím.

Nedaleko vrchu Landek je .rovn ě ž unikátní expozice, dokazující, že pravěcí lovci

mamut ů v dané l okal itě používali černého uhlí k udržování ohně už před 25 000

lety.,,9?

<J.I Kudy z Nudy. Slezskoostravsky Hrad. [online].
URL:<http://www .oblasti.cz/ encyklopedie/objekty I.phtml?id=49967&user=24&scssion=5834855 1&
lIIcllu=&lng=>
95 Sanatoria Klimkovice. [online], URL: <http://www.sanatoria-klimkovice.czl>

C)(, Kudy z nudy. NKP-Dli/ Michal, Ostrava. [online].
URL:<http://www.oblasti.cz/encyklopcdie/objektyl.phtml?id=50443&use - 24&scssion=5834855 \&
rnellu=&lng=>
97 Kuba č ákov á Olga. Ostravská ne} ...Statutární město Ostrava, 2006.
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Kromě toho zde byla při archeologickém výzkumu v roce 1953 objevena

soška žcny z krevele - Landecká Venu še, na rozdíl od j iných podobných objevů

jako jedin á zobrazuj ící štíhlou postavu mladé dívky..m

V květnu 2006 vyš la v ce lostátním deníku Právo, v příloze Firma - volný

čas , stránka o Os travsku, která zahrnuje i inzerát lákaj ící k návštěvě .

(Viz příl oha č. 8 Inzerce)

Kudy z Nudy láká návštěvn íky do Těšínského Slezska slovy : "Přijeďte do

oblasti známé z písni ček Jaromíra Nohavici ! Přijeďte , ba je tu fajně !" Zajímavostí

je tu možná na první poh led méně, než na Ostravsku, ale přesto jso u tady některé

republikové unikáty. Jedním z nich je Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře,

"nejvýznamnější a nejlépe dokumentovaná archeo logická lokalita v ce lé České

republi ce.T" Je jednou ze současných 12 poboček Muzea Těšínska. Archeologický

pr ůzkum dok ládá dávné os ídlení kraje v době p ředslovansk é i v době slovanského

os ídlení a v časech Velkomoravské říše.

Empírový zámek Fryštát j e j ed i nečnou památkou svého druhu ve zdejším

region u a představuje opravdový unikát v regionu. Vévodové zde žili ji ž v 15.

století. Zámek je obklopen 36 ha parkem Boženy Němcové, kde se nachází mnoho

, 'h dř . 100vzac nyc revm.

Lázně Darkov, kde se l éčba jodobromovou vodou využíva la ji ž v polovině

19.stolet í, láká j iž dnes zahraniční klientelu, zejména z arabských zem í jako je

Sauds ká Arábie. V roce 2006 se tyto l ázně poprvé zúčastn i ly lázeňského festivalu

v Kar lových Varech - nejpresti žn ěj š í soutěžní přehlídky českých a moravských lázn í

v České republ ice. Poro ta udě l il a hlavní cenu " Lázeňská spo lečnost roku 2006"

právě Darkovu. To to oceněn í může značně při spět k vylepšení image celé této

oblasti.

To pmodelka Petra Něrncov á , která pocház í z Karviné, spoj ila své jméno s

těmito l ázněm i při jej í návštěvě a zvýš ila jej ich prestiž při n atáčen í po řadu pro

ameri ckou televizi v areálu lázní. Darkov se stal místem návštěv význam ných hostů,

jako j sou prezident Václav Klaus při příležitosti otevření Centra regenerace, operní

" "k M . S ' i neb • ' k J N d ě d 101zpevac "a an c temerova ne o zpeva an e ve .

')8 Kubačáková O lga. Ostravská nej...Statutárn í město Ostrava , 2006.
99 Kudy z nudy. Archeopark v Chotěbuzi. [online].
URL: <http://www.kudyznudy.cz/akt ivity/akt ivita.phtml?id= 1902>

HlO Záme k Fryšt át. [onl ine]. URL :< http://www.zamck-frystat.cz/czc/h istorieJ .amku.html>
101 Lázně Darkov. [online]. URL:< http ://www.darkov.czl>
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Za zm ínku také stoj í nejmladší město Havířov , kde se nachází nejstarší

roubená lidová stav ba na Těšínsk u, Kotulova dřevěnka, postavcná v roce 178 I. ale

také empírový zámek a řada kostelů . Vod ní sporty lze provozovat na blízké Tě rlick é

a Zermanické přehradě .
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6. Problém y a doporučená řešení

6.1 Překážky

Jak už bylo zm íněno, z výs l edk ů SWOT analýzy vyplývá, že nej zásadněj ší brzdy,

které dosud neumožňuj í oblasti Ostravsko-Karvinska dosáhnout plného potenciálu

v cestov ním ruchu jsou následuj ící :

1. negativní image regionu

2. nekvalitní dop ravní infrastruktura pro automobily

3. nedostatek kva litního ubytovacího zařízení

4. omezená komunikace se sousedícími kraj i a subjekty ze soukromého sektoru

5. nedostatek investi čních příležitostí

6. nedostatek prezentace regionu

Z Monitoringu n á v št ě vnik ů v turistických regionech České republiky

vypracovaného agenturou GfK také vyplývá, že n áv št ě vn íci jsou nespokojeni

s dostupnými inform acemi o regionu. V Těšínském Slezsku 42% respondentů

přiznalo svou nespokojenost s dostupností MHD (souvisí s druhým bodem). Dalším

prob lém em, který byl uveden, byla nespokojenost s životním prostředím na

Ostravs ku. Až 52% dotázaných se domnívá, že to je prob lém.

Jako da lší výtky byly zmíněny nedostatečné společenské a kulturní vyžití

(3%) , ma lé nákupní možnosti (3%), chyběj ící atrakce pro děti (2%), nedostatek

bazénů a koupal išť (2%).102

Je nutné podotkn out , že zkoumané kategorie platí pro celou Severní Moravu

a Slezs ko. Pro menší územní jednotky, j ako jsou Ostravsko nebo Karvinsko mohou

zmíněné výtky být dokonce neopodstatněné, jelikož 33% respondentů uvedlo jako

důvod návštěvy Ostravska zábavu a 22% jako důvod kulturu. Malé nákupní

možnosti, kte ré byly vytčeny celé Seve rní Moravě a Slezsku, také neplatí pro

Ostravsko, kde 89% respondentů j e spokojeno s nákupními možnostmi.

Spo lečnost Datamar v roce 2006 zj i šťovala, zda v poslední době obyvate lé

České republiky zaznamenali nčjaké změny v rozvoji Moravskoslezského kraje.

60% respondentů z Moravskoslezského kraje odpov ě d ě lo , že ano. Jen 25% tázaných

z ostatních regionů České republiky odpovědělo kladně. 103

102 CzechTourism. Gfk Group. Monitoring náv š t évnik ů v turistick ém regionu Severní Morava Cl

Slezsko. [online].
URL:<http://www.czechtourism.clltilcs/regiony/monitoring-'cto_06/scv_mor_slczsko.ppt.pd
Hl) ARR News. Bulletin Agentury pro regionální rozvoj. č . 412006. s.l
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6.2 Doporučená komunikace

V akčn ím plánu marketingové strateg ie, z níž jsem v této práci čerpala, existuje

mno ho návrhů k propagaci oblasti, j ež je předmětem zkoumání. Komunikace je

primárně cí lená na konečné spotřebi te le tj.potenciální návštěvníky, ale také na

d ůle žit é zprostředkuj ící č lánky jako j sou domácí a zahraniční cestovní kanceláře,

touroperátor y, a le také novináře a vydavatelé průvodců . Chybí zde však jedna

z nejdůl ežitěj ších cílových skupin a tou jsou obyvatelé Ostravska a Karvinska.

Z ana lýzy návštěvnosti a spo koje nosti turi stů v Moravskoslezském kraji

vyplynulo, že ze všech regionů dopadlo Ostravsko-Karvinsko nejhůř při hodnocení

přátel skosti místní ch lidí a úrovnč personálu ve službác h cestovní ho ruchu. Zástupci

měst na Os travsko-Karv insku by měli informovat zdejš í občany, ať už jso u přímo

nebo nepřímo zamčstnán i v sektoru cestovního ruchu, o jejich záměru vylepšit

vnímání image této oblasti, o sam otné marketingové strategii a pří padných

výhodách, které by jim návštěvy turistů přinesly . Tato komun ikace se zdejšími

občany by mohla probíhat formou besed s představiteli obcí v příj emných

prostředích, která j sou propagována turist ům nebo na obecníc h úřadech . Při těchto

setkáních mohou být poskytnu ty např. moti vační faktory pro aktivní zapojení se do

přivítání návštěvníků, jako je někol i kadenní pobyt v lázních.

PR č lánky v regionálním tisku , v nichž by se mohlo psát o přítomných

turi stických atraktivitách, mohou podpořit tato neformální setkání. Tato

komunikační kampaň může posílit identitu obyvatel a zvýš it jeji ch sebevědomí, což

se později může odrážet v interakci s tur isty.

Dis kuse s občany mohou být přínosné i pro zástupce měst a obcí, kteří se

mohou dozvědět, j ak samotní občané vnímají svůj region, co by se mohlo j eště

zlepšit a jak by chtěli , aby se jejich region dál rozvíje l.

Neméně důležití j sou studenti středních škol a univerzit, kteří by se mohl i

zapoj it do projektu zaměřuj ícího se na vytváření identity regionu.

Výsledky z průzkumů Enterprise pic ukazuj í, že mnoho návštěvníků kraje přij ížd í

z nejbližšího okolí.

Společnost Destinační management Moravsko-slezský o.p.s. došla k záv ě ru,

že to je důsledek nedostatečného oslovování potenciálních cílových skupin ze

vzdáleněj ších míst České republiky.

Kraj Vysočina a oblast Českého Švýcarska v posledních měsících

prostřednictvím internetového portálu Kudy z Nudy umísťovaly indoor rámy
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v MHD a billboardy po celé republice. Jej ich efektivita není zjištěna avšak

k urč i tému zv id i te l něn í těch to míst došlo. Ostravsko ani Karvinsko zatím nevyužily

této možnosti.

Ostravsko a Těšínské Slezsko obohacují českou hudební scénu kapelami

Kryštof, Buty, zpěváky Jaromírem Nohavicou, Karlem Plíhalem, Věrou Špinarovou,

Marií Rottrovou nebo Heidi Jank ů , Jej ich popularita je nezpochybnitelná. Zážitky

anonymního Ostraváka v jeho Denících se mohou stát oficiálními .endorsers' neboli

doporučovate l i pro tyto oblasti. Kampaň. která by probíhala v televizi popřípadě

v rozhlase, a kde by mohly vystupovat tyto známé a přitažli vé osobnosti z tohoto

kraje, by mohla oslovit různé včkové kategorie tuzemských cílových skupin.

Spolupráce s Českým i dráhami také může zajistit další možnost jak

cestuj ícím představ it tuto oblast. Z analýzy společnosti GfK vyplývá, že druhým

nejpopulárněj ším zdrojem Čechů pro získávaní informací jsou propagační materiály

a druhým nejpoužívaněj š ím dopravním prostředkem je vlak. Umístění propagačních

materi álů , jako např. brožurek o turistických atrakcích do vlaků směřuj ících do

Moravskoslezského kraje, může nalákat návštěvníky už při jejich cestě. Takové

brožurky už jsou vo l ně distribuovány na vlakovém nádraží v Ostravě-Svinově. Tipy

na výlety v Poodří jsou v propagačním materiálu s názvem Cesta za poznáním 

Moravskoslezský kraj.

Pamflety o Ostravsko-Karvinsku mohou být zhotoveny stejným způsobem .

Zejména informace o cykloturistice s příl ohou pří tomných cyklostezek mohou být

cíleny na skupiny vyhledávaj ící aktivní dovolenou.

Do ce lostátních deníků a jej ich příl oh o dovolené mohou být umístěny PR

články o tomto regionu. Umístění pohledů, které by zachycovaly krásy a památky

Ostravsko-Karvinska do těchto příloh, by mohla být další komunikační cesta.

Pro seznámení zahraničn ích turistů s Ostravskem nebo Karvinskem je nutné

více využít dohod mezi těmito městy s jejich zahran ičn ími protčj šky . Myšlenka

partnerských mčst umožňuje městům spolupracovat v různých oblastech jako je

např'. vzd ě l á ní , obchod nebo právě cestovní ruch. Ostrava je partnerským městem

Coventry v Anglii, Dresdenu v N ěmecku, Katowic v Polsku, Košic na Slovensku,

Miskolce v Mad'arsku, Splitu v Chorvatsku, Pireas v Řecku, Vologradu v Rusku a

Pittsburghu v USA.

Cestovní ruch je společným tématem jen s městy Dresden, Katowice, Košice

a Split. Jelikož Severní Morava a Slezsko se cht ěj í zam ě ři t do roku 20 IOna cílové
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skupiny z Evro py, os lovení úřadů cestovního ruchu těchto měst by moh lo vést k

prohloubení spo lupráce a k většímu zacílení komuni kace na turisty.

Na intern etových stránkách některých t ěchto měst jsou základní informace o

Ostrav ě, v určitých případech i odkazy. Skýtá se zde další možnost jak oslovit cílové

skupiny skrze ji ž ex istuj ících internetové stránky . Právě internet je pro zahraniční

návš těvníky nejvíce užívaným zdroje m informací.

Karviná má podstatnč méně partnerských měst. Všec hny čtyři se nacházej í

v Polsku a j sou to Wodzislaw Šlaski, Jastrzebie Zdr ój , Rybnik a Jaworzno.

Moravskoslezs ký kraj j e také partnerským regionem Lotrinska a regionem North

East v Anglii.

Co se týče průmyslu, pos l edně zmíněný severo-východ Anglie má velice

podobnou historii j ako Os travsko-Karvinsko. Taktéž v posledních letech usi lovně

pracuje na pro pagaci této oblast i, na vytváření pozitivní image a při lákáni nejen

turi stů , ale i investorů a talentovaných lidí, kteří by se zde usadi li a pracoval i.

Výměna informací a zkušeností mezi těmi to regiony může výrazně pomoci občma

stranám.

Lázně Dark ov a Klimkovice, kam už nyní přijíždí klientela ze zahranič í, se

mohou stát hlavními lákadl y pro turisty z Blízkého východ u. Jej ich kupní síla je

vysoká a v případě, že by se jejich pob yt stal d louhodoběj š ím, tyto dvě ob lasti by se

mohly pyšnit velkou poptávkou. Dokonce stránky lázn í Darkov mohou být nač ítány

v arabštině .

Každoroční veletrh Arab ian Tra vel Market, který se koná v Dubaji, je velko u

příl ežitostí pro os lovení těchto potenciálních cí lových skupin, které se dlouhodobě

zaj ímaj í o lázeňské pobyty. V tomto roce se z České republiky zúčas tn í tohot o

veletrhu několik lázeňských zařízení , a to Lázně Jáchymov, Mariánské Lázně, Státn í

l éčebné lázně Jan ské l ázně s.p., a Karlovarský kraj . Je nutné, aby se v budoucn u

Lázně Darkov a Lázně Klimkovice prezentovaly na takových akcích. Na stránkách

Arabian Trave l Market j e zdůrazněna přítomnost ,,930 obchodních žurna l istů, kte ří

zvýší povědomí o vaší značce na globálním trhu.',I04 Také veletrh Kuwait World

Travel Ex po umožňuje účastníkům prezentovat svoje produkty a navázat kontakty

s dalšími vlivnými organizacemi .

llJ.l Arabi an Travc l Market 2007. [on line]
URL: http ://www.arabiantravelmarkCl.com/Ap p/homcpagc.cfm?modulcid=373 1&appnam - 1005 15>
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V prosinc i 2006 týdeník Czech Business Week ly in formoval o rostoucím

záj mu zahran i čn ích návštěvníků o tzv. wellness balíčky šité na míru zákazníka

v České rep ub lice . Jan RyčI , ředitel spo l ečnosti RyčI Consulting v Mnichově tvrdí,

že 90% hostů v střed i scích v zá padních Čechách představují zahran i č n í klienti ,

kdežto na východě rep ubliky je to prav ý opak . Je přesvědčen, že to je dáno jej ich

geografickou po lohou , nevýrazn ým profil em a menší známostí jejich jm en

v zahran i čn í. To ji m neumožňuje získat takový růst zahran i č n í klientely, jako

v ostatníc h l ázeňských zařízeních . lOS

S rostoucím významem l e ti ště Mošnova, který v l étě 2007 zařadí přímé linky

do řecké So l uně a španělské Girony nedaleko Barcelony, moho u se lázně Darkov a

Klimkovice stát dostupn ými pro evropské turisty.l06 Společnost ČSA, která se před

něko l ika měsíci roz hodla pro zrušení přímých linek do Dubaje z Prahy však Česko u

republik u pro tuto část světa o trochu více vzdálila.

6.3 Úspěšné případové studie

Důkazem toho, že j sou mís ta, která v minulosti byla orientována na těžký průmysl a

úspěšně dokázala výrazně vylepšit svou image, je oblast Porúří v Německu . Tato

oblast svou průmyslovou historií připomíná Ostravsko-Karvinsko, kde těžba uhlí a

zpraco vání oceli byly hlavn ími č i nnostmi . Po uzavření dol ů a postupném odkloněn í

od těžkého průmysl u se od roku 1989 členové Initiativkreis Ruhrgebiet zam ěřuj í na

při lákání nových i nvestorů; podporu umění, sportu a technologií. Jejich cílem j e, aby

Porúří bylo vnímáno na národním, evropském a mezin árodním trhu jako obchodní,

pr ůmyslov é , inovační a výzk umné centrum s kvalitními službami. Nutnos t

spolupráce veřejného a soukromé ho sek toru je odrážena v Initiativkreis Ruhrgebiet ,

která sdruž uje osobnos ti s veřej ného sektoru a dalších šedesáti soukromých subjektů

ze všech sfér. 107

Také přítomnost čtyř univerzit zajišťuje d ů l e ž i t é know-how v oblasti výzkumů a

personálního zázemí. Dnes má tento region nejhustší síť špičkových zdravotn ích

zařízen í v Evropě a nej větší nákup ní centrum v Evropě . Každoročně se zde koná

Ruhr festival , kde návštěvníci mohou spatřit různá umělecká představení jako

\05 Czech Business Wcekly. Ryč i , Jan. Czech Spas growing on jnternational j ame.[online] URL:
<http://www.cbw.czJphprsI2006 12110S.hlml> 11 .12.2006
IQ(,CzcchToursim. Regionální info-bulletin, Z Malinova bude létat linka do Barcelony a Soluně.

[online] URL: <http://regionbllllclin.czechtourism.cz/?action=show&id=2499>
107 Initiativkreis Ruhrgebict. [onlincJ URL:< http://www.i-r.de/l ntemctlD ·
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literární přednesy, koncerty a tanečn í vystoupení ze všech koutů světa. Vedle

opuštěnýc h technických památek, které byly přeměněny v muzea. mohou také

turisté navštívit zámek patřící rodině Krupp pocházej ící z Essenu, která odstartovala

výrobu oceli a zbraní v této oblasti, nebo si udělat rodinný výlet do .n ěmeck ého

Disneylandu' Movie Parku v Bottropu. 108

Dalším pří kladem je město Bradford s počtem obyvatel blížícím se 300

t i sícům ve středn í Anglii. Toto město vzkvétalo v období průmyslové revoluce se

svým textilním průmyslem zejména ve zpracování vlny. Po jeho úpadku se m ě sto

dostalo do problémů a trpělo mnoho desetiletí, než se vedení rozhodlo S negativní

image Bradfordu n čco ud ěl at.

Místní úřad alokoval jednorázový příspěvek 100 000 liber na prozkoumání

nových turistických trh ů. Na zák ladě pří tomných potenciálních lákadel - místo

narození sester Bronteových a Národní muzeum médií (dříve Národní muzeum

fotografií, filmu a televize, které je druhým nejnav št ě vovan ěj š ím muzeem mimo

Londýn) se marketingové oddělení mčsta rozhodlo propagovat Bradford jako

krátkodobou turistickou destinaci. Důvodem bylo, že zástupci města si uvědomova li.

že město nemělo dostatek primárních turistických atrakcí, a tak se nemohlo stát

cílem dlouhodobých návštěv . Bradford začal nabízet velkoodběratelům svoje

balíčky, které byly dále pomocí tiskových materi ál ů propagovány tradičním turi stům

v Anglii. Bradford se tak stal víkendovou destinací mnoha turistů. 109

108 Destin at ion Germany. Ruhr region. [online] .
URL:< hllp: //www.germany-tourism.de/ENG/deslinalion_germany/master_tlreglOn-

id 142.htm?ccJ ang=> . . ..
109 Kotler, Philip cl al. Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cll/es, states,

and nations. Th e Free Press, 1993. 5.21 6

45

JI



7. Závčr

V dnešní době je konkurence mezi jednot livými místy natolik silná, že vybudovat

značku s poziti vní image a vysokým povědom ím u cílové skupiny je nezbytné pro

za uj ímán í určitého tržního postaven í.

Os travsko -Karvinsko si j e dle výše uvedených kroků pinč v ě domo tohoto

konkurenčního boje. Jeho dlouholetá negativní image a prvotní asociace vybavující

se lidem, kte ří tak často spoj uj í Ostravsko-Karvinsko s těžkým průmyslem a

poškozeným životním prostřed ím , je jednou z nej zásadněj ších brzd neumožňuj ících

cestovnímu ruchu se plně rozvíjet.

Co se týče přilákán í domácích t uristů je nutné upozornit na skutečnost, že

právě změna ve vnímání bude daleko obtížněj i dosahována a tudíž jej ich

přesvědčování bude více náročné než u potenciálních zahraničních turistů, kteří o

historii tohoto kraje mají méně informací.

Se vstupem České republiky do Evropské unie place marketing na regionální

úrovni nab ývá stále více na významu. Finance čerpané z evropských fond II jsou

využ ívány k rozvoji regionů, a ty proto usi lují o upoutání pozornosti na sebe. Oblas t

Os travsko- Karv inska v posledních pěti letech prochází díky těmto finančním

zdroj ů m velkými změnam i . Vylepšení dopravní infrastruktury je jedním

z nejdůležitěj ších kroků . Letiště v Mošnově, které každoročně odbavuje statisícc

cestuj ících, nově zrekonstruované vlakové nádraží v Ostravě-Svinově a

vys okoryc hlostní železniční koridor, stavba dálnice D47 a silnice In I jsou důkazy

snahy o napoj ení této oblasti na mezinárodn í komunikační sítě .

Při lákání domácích a zahraničních turistů do této oblasti úzce souvisí

se zkva l i tněn ím nejen dopravní infrastruktury, a le i s nabídkou dalších kvalitních

služeb a atrakc í. Výtky, které byly zmíněny respondenty v marketingových

šetřeních, se p řevážně týkaly nedostatku společenského a kulturního vyžití.

Aby se tato situace zlepšila, je nutné zaměřit marketi ngové aktiv ity regionu

na cílovou skupinu investorů . Ty to aktivity se budou od lišovat v prvé řadě

v příslibech investorům a v použitých komunikačních kaná lech.

Rozhodnutí automobil ové spo lečnosti Hyundai postavit svoj i továrnu

v Nošovicích v okrese Frýdek-Místek slouží jako reference pro další potenciální

zahran ičn í investory uvažují cí o usídlen í se v tomto regionu. Skýtá se zde otázka,

zda-li příchod dalších investorů z průmyslov ý ch sektorů neposílí již ex istující
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přesvědčení domácích turistů o industriální charakteristice regionu II pot l ačí tak

dosavadní snahy o změně právě této image.

Investoři se stávaj í turisty, někdy i stálými obyvateli, jež také vyhledávají

nová místa k odpočinku a poznávání. Š p ič kov í manažeři č ím dál v íce vyhledávají

kombinaci aktivní dovolené např. hraním golfu s možností odpočinku v rámci

wellness programů . Proto také golfová hřiště se stávají dalším velkým lákadlem na

Ostravsku.

Kon gresová turistika také může výrazně přispět k přilákání potenciáln ích

investorů a několikadenních návštčvníků zaj ímaj ících sc o danou tématiku. V tomto

směru má Ostrava velký náskok před dalšími městy v kraji z důvodu pří tomnosti

velkého vý stavního areálu na Černé louce a dvou univerzit zaj išt'uj ících odbornost a

know-how v mnoha oborech.

K tornu , aby place marketing byl úspěšný v rozvoj i cestovního ruchu, j e

nutná spolupráce mezi subjekty v soukromém a veřejném sektoru. Komunikace

mezi organizacemi a vzájemné úsilí k dosažení společného cíle jsou důležitými

aspekty vytváření požadované image Ostravsko-Karvinska.

Tržní postavení Karvinska se zdá být poněkud slabším ve srovnání

s Ostravs kem. Jako ústřední lákadlo Karvinska mohou vystupovat l ázně Darkov.

Marketing tohoto zařízen í v rámc i regionu by se mčl stát prioritou všech

marketingových aktivit. Kulturní akce, které jsou zde bohatě zastoupeny, mohou

být propagovány sekundárně.

Ostravsko, které naopak nabízí větš í rozmanitost atrakcí, ať už jsou to

sportovní akce jako např. Zlatá tretra nebo hudebn í festiva ly Janáčkův máj a Colours

ol' Os trava, by mělo více zacílit svoji komunikaci na jednotlivé cílové skupiny.

Dn ešní slezský bard, Jaromír Nohavica, ve své písni čce zpívá o Ostravsku,

jako o ,rázovitém regionu.' Věřím, že tato rázovitost bude v průběhu několika let

čím dál více oceňována tuzemskými i zahran ičn ím i turisty.
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Přílohy

Příloha č.l Turistické oblasti Severní Moravy a Slezska

Jeseníky
Poodří 

Moravské
Kravuřsko

Os travsko

Opavské
Slezsko

Těšínské

Slezsko

Beskydy a
Va lašs ko

Pramen: Enterprise pic S.LO. Marketingová strategie rozvoje
cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko.Ostrava.2005
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Příloha č. 2 Rozšířené zn ě n í vize do roku 2015:

Seve r ní Morava a Slezsko -

• dobře dostupná dcstinace pr o domácí i za hra niční turi: ty - dostupná tedy všemi
n ej významnějšími druhy dopravy, tj. s i l n ič n í a dálniční. že lezničn í a leteckou,
podporované dobře proorganizovanou dopravní obslužností turistických atraktivit a
kva litně udržovan ými komunikacemi;

• s jedinečn ě pestrou a širokou II silným cíleným marketingem podporovanou
nabídkou - tedy nabídkou, jejíž výjimečnost a přitažlivost bude dána právě svou
š í ř í a pestrostí na relat i vně malém území. silnou společně realizovanou II dobře

koord inovanou marketingovou podporou zaměřenou na peč livě vybrané a popsané
cílové trhy;

• poznávání, - využívajícího silných stránek regionu. tedy výj i mečně široké a
zaj ímavé nabídky industriálních památek a technických zaj ímavostí rozsetých
víceméně po celém regionu, malebné přírody Beskyd, zachovalé přírody Jeseníků ,

silného folklóru valašského, gorolsk ého, lašského a slezského, nabídky odkazů

rodákII a výj imečných osobností regionu a řady architektonických skvostů;

• relaxace, - využívající zejména výjimečně široké nabídky l ázeňství a wellness,
malebné přírody Beskyd, zachovalé přírody J eseníků a klidných venkovských
oblastí;

• aktivního odpočinku, - využívajícího výjimečně bohaté nabídky cyklotras a
cyklostezek, pěš ích tras, sportovních areá l ů pro zimní sporty (zejména v Beskydách
a Jeseníkách), pro vodní turismus (toky, jezera, přehrady atd.), pro golf, pro
sportovní a závěsné létání a pro další ce loročn í využití (kryté haly, kryté bazény a
aquaparky atd.) ;

• zábavy - využívající široké kulturní nabídky zejména středn ích a větších m ě st,

nabídky zábavních center a areá lů (Stodolní ulice, Černá louka, atd.) a bohaté
programové nabídky (divadla, kina, koncerty atd.) ;

• a profesního turismu, - využívaj ícího kvalitní nabídky kongresových a výstavních
kapacit středn ích a větš íc h m ě st, konferenčních kapacit kvalitních hote lů,

l ázeňských a rekreačních zařízení , kvalitních ubytovacích zařízení hotelového typu.
a to vše s nabídkou incentivního turismu;

• vycházející z řady výj imečných atraktivit, - vzniklých zejména zápisem
výj imečných industriálních a přírodních památek do Seznamu svě tového dědictv í

UNESCO (Dolní oblast Vítkovic, Ručn í papírna Velké Losiny), doplněných řadou

národních a kulturních památek industriálního, architektonického a přírodního

charakteru a nabídkou zábavně-vzdě lávacích atraktivit, využívajících nejmoderněj ší

komunikačních a prezentačn ích technologií k představení historie a současnost i

regionu;
• z krásné a zachovalé přírody, - soustřed ě né zejména do horských oblastí Beskyd a

J eseníků , ale také do venkovských oblastí. nabízejících klidná a jedinečná zákoutí;
• z kvalitních služeb - postaven ých jak na dobré vybavenosti regionu, tak zejména

na kompetentním a vstřícném personálu ;
• a využívaj ící široké podpo ry turismu - jak veřej nosti, dobře informované o

významu a přínosech turismu, tak na vst řícnosti a spolupráci samosprávných a
státních institucí, podnikatelských a zájmových subj ektů ;

• a spolupr áce za inte res ova ný ch su bj ektů . - tedy všech subjektů z veřejného i
soukromého sektoru, p ů sobic ích v odvětv í cestovního ruchu, zapojených v rámci
koord inovaného cíleného rozvoje turismu v regionu do systému dest i načního

managementu.
Pramen: Enterprise pic s.r.o. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v
turistickém regionu Severní Morava a Slezsko.Ostrava, 2005
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Příloha č.3 SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky
Vnitřni socioekonomické prostřed f CR

I. Geogrnfick á poloha regionu - snadná p řístupnost hlavně 1. I'arnátky a majetky (zámky, industriální pam átky , st átní
pro polské ale i slovenské turisty statky, muzea ). ve státn ím vI ~ tnictvi, se nedostatečně

2. I l p řednos t ů ov á n i J esen í k ů a Beskyd jako mezin árodmch \ yuživaj] pro cestuv ni ruch
turistických destinací 2. Nízká úroveň ekonomické aktivity obyvatelstva regionu

3. Jedná se o druhý nej l i dna tějš í region v ČR s velkou (zejména díky historickému vývoji a orien taci na velké
popu l ační základnou průmyslové firmy převl ád á l7V. zaměstnaneck á kultura)

Návštěvnická atraktivita regionu
.J. Potenci úl pro rekreaci a turismus celoročního charakteru 3. Přctrvávaj lc l negativnl irnage část i regionu (zejm éna
5. Pestrá nubidku atraktivit cestovního ruchu na relativn ě ostravsko-karvinskéčást i )

malém prostoru (od výjimcčných přírodn ich atraktivit, přes 4. .•Nevyprofilovanost"části regionu z pohledu nabídky pro
k ult urn ě historické. kostely, muzea. dřevěná architektura, CR
sportovní až po atraktivity průmysl ového a technického 5. Nedostatek alternativních programů (atrakcl), nedosuue čn á

charakteru} vybavenost zábavními a společensk ými centry
6. Silný a z.námý sektor l áze ů stv l , nabízející vyhledávané 6. AbSL'I1Ce systému zp řístupn ěn] chráněn ý ch krajinných

l éčebné procedury oblasti, ů zem í, parku, rezervacia průmyslových památek
7. Atraktivitu krajiny zčást i horského a podhorského typu u pro naučný i rekrea čn í pobyt n á všt ě vn ík ů

její využitelnost pro rekreaci a aktivní tráveni volného času 7. Nedostate ěn é zaji št ěn í infrastrukturou, sloužíc! k
B. Hust á sll' značených p ě š í ch a cyklotras prodloužení sezony a zm írněn í rnimosezónnich výkyvů

9. Image lyž ařsk é ho regionu (zejména Jeseníky, ale i 8. Nedostatečn é využíváni jmen slavných rod ák ů u osob ností
Beskydy) spojených s TR SMaS

10. SlIíci postavení II vnímání mučky SMaS 9. V regionu dosud omezen ě přij ata marketingov áznačku CR
I I. Slavní rod áci, osobnosti spojené s regionem "Severní Morava a Slezsko"
12. Ncjv ě t š l a nejpestřejš í turistický region v ČR 10. Absence typických (nosných) produktů CR turistického

regionu SMaS a jednotlivých turistických oblastí (asociace)
11. Nelichotivý stav a vývoj životního prostřed í v reaionu

Dopravni a technic ká infrastruktura CR
13. l.e t i š t č s nadstandardními technickými parametry 12. Ncvyho vujici struktura ubytovacích zařízen í (chybl hotely

(přis t ávací dr úha) a předpoklady pro mezinárodní provoz s 3 a vice hvězdičkami - podle mezinárodních s tandard ů,

14. Nadprům ě rn á vybavenost regionu zna čen ým i cyklotrasami naopak využití stávaj lclch je velmi nízk é)
(2. místo v ČR ) 13. ~patná úroveň místnfch komunikaci a silnic II. třídy a

15. Železničn í nádraží v Petrovicích u Karviné - př ím é zanedbaná péče o krajinu a sídla
vlakové spojeni z Moskvy i Petrohradu 14. Nedostate čn é zázeml CR v atraktivních místech (dojez d.

16. Mezin árodnl železničn í koridor vytvářející možnost dopravu, místní přeprava pm turisty. parkoviště atd.)
rychlého a pohodlného železn ičn í ho spojení regionu 15. Absence dáln i č n ích dopravních tahů, špatná dopravn í
s okolním světem a při pravované rychlé spojení Českých dostupnost vně i uvnitř regionu
drah Ostrava - Praha (Pendolino)

Služby a ar :)anizace CR
17. Vstřícnost místních obyvatel k u á v št č vn l k ů m regionu. 16. Casto neprofesion álnl ú roveň obsluhuj ícího person álu
lB. Nejširšl port folio p ři pravených produktových ba l i č ků v Č R v ubytovacích a stravovacích zař ízen ich a průvodc ů

19. Nastavcn ý systém udržov ání lyž ařsk ý ch b ě žeck ých stezek 17. Nedostatc čn é informačn í zaj ištěni potenciálních i
20. Fungující společnos t dcs ti nu čn ího managementu v rámci sku tečných turistů a n á všt ěvn íků , sch ů z í cizojazy čn á

turistického regionu Severní Morava u Slezsko pmpagacc u informace, např. v ruštin ě

2 1. Vytvořené dopravní služby pro zimni sporty (skibusy 18. Nízk á úroveň provázanosti nabídkyslužeb CR v regio nu
Beskydy a Jeseníky) II cykloturistiku (cyklobusy Beskydy ve srovnání se zem ěm i s vyspělým CR (Rakousko,
a Jeseníky) Francie... )

19. Nedostate čn á úroveň jednotn ého region álního marketingu
TR SMaS v CR

20 . Nedostatečn ú práce . jednotlivými cílov ými skupinami
21. Nedostatc čn á prezentace TR SMuSv Praze
22 . Nedořešený systém prodeje .ba l í čk ů'

23 . Nedostate čn á marketingová podpora DCR
24. Absence sofistikovaných produktů CR zam ěřených na

motivaci t uristů k n á všt ě vám, i opakovaným (jednotn é
odbavovací systémy, n á v št ěvnick é karty, n á všt ě vnick é

centrum apod.)
25 . Neexistence nabídky investičních příležitost í v oblasti CR
26 . Nevyu žfvůn í potenci áluhusté s ít ě cyklotras (absence

potřebné marketingové podporya doplňkových služeb)
27 . Kooperace u komunikace mezi kllčovými č i n i te l i CR

v regionu - Lesy ČR, Povodí Odry, Ci lKO, památk áři ,

městské ú řady, .. . Ochranupřírody, těžba dřeva. rybářské

llstky. ...
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Rostou cí popt ávka v mezin árodnlm, národnun i
region álním trhu vo lno č asov ých aktivit po nových a
specializovaných produktov ých balicích (sjezdové
lyžování, b ě ž eck é lyžování, cykloturistika. p ě š l a horská
turist ika, agroturistika, hipoturistika atd.)

2. Možnost čerpán í mimo ř ádn ý ch donorsk ých finančn ích

prostředků z f ond ů EU v období do roku 20 13
3. Rostoucí zájem a pé če o vlastní zdraví a o moderní životní

styl ( fi tness, wc llness, go lf, jezdectví. .. . j. o "zdrdvé
dcstinacc"

4 . Z ájem zahrani čních investorů o s třední a východní Evropu
5. Rostoucí význam dostupnosti destinucí prostředn i ctv ím

rychlého vlakového spojení a nízk on ákladov ých leteckých
p řepruvc ů

6. ({ada dotačních program ů (v rámci SF) pro rozvoj lidských
zdrojů

7. Rozvfjej lcl se NIRS (národní informa č n í a rezerva č n í

systém) CR (na platform ě Doménové koule)
8. Rostoucí zájem o kongresovou turistiku, n á růst firemnl

klientely
9 . Rostoucí z áj em o vodácké produkty (Ostravick á kaskáda,

Moravice. Olše, Opava, ... )
10. VŠL3 - 6 tis íc l ůžek k dispozici v letních městc ích

11. Možnost prohlášení památky UNESCO (Dolní oblast
Vitkovice, Papírna - Velké Losiny, prales Mionší. .. . j

12. Očekávaný n á růst př íjezd ů turi st ů ze zemí bývalého
Sov ě tsk é ho svazu (Rusko, Ukraj ina, Pobaltí) a Asie ( Člna,

Indie, J ižní Korea. Hongkong, Taiwan, Japonsko)
13. Rychlejší růst poptávky v segmentu sen iorů oproti

ostatním segment ů m

14. RostOU CÍ význam o-marketingu (internet, přímé rezervace
atd.)

28. Nedostntečnr ú roveň polupráce II kornunik ce mezi
souscd icírni kraji (MS!\..Ol.K. ZLl\.) r mezi subjekty.
zainteresovan ými n rozvoji CR

29. Ncdostatečně ruzšlřen ý systém certifikace uhytov cich
zařlzen! v TR SMlIS

30. Nedostatečné 1.11 čení turistických cllů 8 atraktivit CR
(orienta čn í syst ém]

31. Nedostatečn ě rozvinutý 3 málo forrnalizovan ý syst ém
destina čn lho managementu v TR SMa.<;

32. Nedostatečn á nabídka služeb u š lře nabídky pravideln ých
linek (zatím jen Ostruvn - Praha a Ostrava - Mnichov)
letiště v Mošnově

33. Nedostatečn á statistika (potřebn é informace) v cestovním
ruchu

34. Nedostatečn é jazykové vybaveniosob poskytujlcích
služby v CR
Omezené řiilmánl lutebnlch karet

Sílící konkurence orientující se na tuzemsko, polský.
slovenský, německý trh, .. . (tuzemské regiony. aktivity
polského lázeňstv í a teust ě , ...)

2. Poškozování zdroj ů CR vlivem neo rganizovaného rozvoje
CR

3. Podceněn í v ýznamu rozvoje CR pro vývoj malého a
středn ího podnikáni II pro tvorbu nový'ch pracovn ích m íst,
dcrno t i va č n l až l i k vida čn í daňový systém

4. Nekoncepčnost st átní podpory cestovního ruchu. odrážej íci
se zejména v nedosta tečné u nekvalitnl lcgislativč

5. Oslabováni pozice turistických region ů jejich další
atomizací

6. Otcvřen l t č ž by uhll v Beskydách
7. Neře šen í otázky turistických přechod ů v příhrun i č n ích

oblastech ( ČR - PR.ČR - SR)
8. Neadekvátní ú rove ň pravomocí samozvaných jednotlivc ů a

skupin, umo žň uj íc ích blokováni jakýchkoliv rozvojových
záměru

9. Potenciálnl výstavba energetického zdroje Blahutovice
10. l nvest ičn l zám ěry nu výstavbu v ě trných elektráren
11. Rostoucí d ů raz na kvalitu poskytovaných služeb, v případ ě

nepř ijateln é ho standardu služeb utrpí celá destinace

Pramen: Enterprisc pic s.r.o. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v
turistick ém rezionu Scverní Morava a Slezsko.Ostrava. 2005

'\ 1



Příloha č.4 Konku rence

I f'Olkek rren

Ve \ tulll<! charaktensuk se
regionS I S pohybuJev prvnt
trOJ'CI aJ pttlCl konkurenčnich
regioo ů (Vtl. zmal)n)
VjJlmrln I rezlonu Je ted)
skutcrnt patrnázejména
\'~I~tl poten ' lu CR B

mnolevl konl ..s'
vyplYVl\Jlclch z cbaraktensuk .
Významnou skutečnosti Je
poloha n,:lonu " utl
\'ýtnam nt mu I 'o~ k érnu t rhu,
hll,"'n, t dvou průmyslovýc h

"1:lom rarl, vysoknu hu 101 011

osldle n] (KlI lovlc'"
"1:10111 rarr. Ostrn , ko
Kon 'ln. !ci Bl:lomernct) ve
vztahu k Alpským horsk ým
obl lem RAlou kll, ltábe Čl

Slovinska Důležnoe Je rovněž

polohana významné severe
JIblI poJnlC1 (hlstoncky
07J1l\ČO\-ané rovněž Jako
Jantarová stezka), vytvářejjcl

'YlIWlUlY potenci I pro
dopravní propoJetlllémér všemr
druhy pozemnlch doprav
(stezky, sumce, železnice)
Vybudováni konkureočm pozice
na tomto pnnclpu V}1V'áfi

významnýpředpoklad odlišeni
turistického regionu maS od
konkurenčn í h region ů , které
v d íl č lch charaktens tikách
vykazují I Iep!I výsledky, ale
celkový potenci ál rozm anitosu ,
kontrast ů a !Ire nabídky za tím
bovořt proSmaS Zej ménadíky
své poloze a ruzmanuosumá
region SMaS charakter desnn ece
mczmárodnlho významu

Konk ure e n rod ni
(tunIkU rezlony)

l <:sk, sever (l.ahmuJe I

Krkonoše) - rntIl<!
průmys lov ý ch aktl'1t
Východn: Č echy (ménč

průmys lov ' ch akuvu)
3, Šumav a 111111 Čechy

Střed ní

Slovensko -
hory (Fatra ,
Tatry), méně 2
průmysl

Bánsk á
Bystrica ,
Kremnica )
Jrhovýchodní
Polsko (Polská
část Slezsk ých
Beskyd,
Zakopane,
Nowy Targ)
Rakousko 
Alpské horské
regiony

Kon ku rence
mezin rodnl

(7fj llltn středn]

Enopa)

2

3,

1,

C h:t" . kleris li lul pol end. lu cu

!'nlvnclál CR vychazi zejména
z p ř lrodn tch podm ínek (nadmo řsk á

výš ka, za lesněnost atd ) horských
desunací Beskyd " Jesen ík ů

v kontrastu s nížinat ými rovmat ýrni
oblastmi (zejména podél tok ů rek),
ohlastl s ncjni žš] hustotou osldleru
(Hrub ýJeseník. Rychlebské 1I0ry,
Osoblažsku) v kontrastu
s Ostravskem, jako 2. nejhust čj i

osídlen ým regionem ČR (pll Praze),
z kontrastu mezi pozici regionu
s nej v ě tšl rozlohou CilKO (podílem
NPP a NPR v é R) nic z á rove ň

regionu s historicky nejvyšší
průmyslovou konccntrucí a
s nejvýzmunn čj ši a ncj v č tš l

technickou památkou v ČR (tzv ,
Dolní oblast Vítkovic} a radou
da lších industriálních atraktivit,
region s druh ýmnejvyšším
potcnci álem l á ze ň stv t (po
Z á padočesk ých lázních)
Ncdostatkem je naopak nižšt ú rove ň

služeb (vycházej íc l zejm éna
z kvahfika č nlch a vzd ě lanostn ích

p ředpok lad ů ) , nedostatek
alternativn ích programů (zábavní
centra, kryté aquaparky atd.).

i\ ln r ket inl:tl
"j' rl1!.io ll I
su h re~ i ()ny

SmaS

a Velká I Cesky Sever - P řednosu - malebnost p ř írody,

Krkonoše, Jizerské 1101)' folklór - val~ky, lll!s ky,

Severozápad - Krušné gurulský, poloha VŮČI

1I0ry významn ýmcllovým trhům -
Šumava Ostravská průmyslová

Východní Čechy - aglomeracea Katovická
Orlické 1I0ry aglomerace V současné době se

5 Vysočina - Jednáo desnnaci s národnírn a
Českomoravsk á středoevropsk ým významem
vrchovina avšak s potenci lem stát se

tJ Slovácko a Domažlicko desunaci s mezinárodn ím
- specifický folklór vYOUlmern

L Mal:1
Fatru,
Nlzké a Vysoké 2,
Tatry

J . Polsko - Polsk á J,
část Slezsk ých 4
Bes kyd

2

Pozn áni, kulturu, folk l ór, priruJni a
k u l t u rnč-h isto r ick é atraktivity,
malebná přiroda, Lys áhora, zábava,
sport, sjezdov éa bě žeck é lyžování,
koupáni, turistika. Nedostatkernje
rozsah a ú rove ň služeb a ned ostatek
altcrnutivnlch programů a možností
zábavy,

Beskydy a
Valašsko

a Vd k:i I C<:sk)' Scw r prednosu - Silné 1:lLL"1'Islvl,
Krkunuk JIzer kl! lIory zacho\'akJ~ 1 phroda, Image ,

2 Scverol.:\pad - Krmné snčho\'é podmink')' na Pradblu
lIory (z pohledu v)'Sc 5llčhO\'e

J. Sumava pokryvkya doby Jejího trYllni se
4, Východnl techy Pl1ldčd dlouhodobč radlllleJ'J 10

Orlické lIory strcdisek v Evropě), poloha v't'lČI

Cást 5, Vysočma - \'}'11lamntmu cllovému trhu.
Českomoravskll ktCfÝm Je dlky sn:
vrchovma gL'Omorfologické chllrllklcnslice

Polsku a l.cj~na

sevcrovyehodn! Cást čmecka ,

Z pohledu cestovnlho ruchu se
Jedná u destinacl
stredoevropskeho významu
s výf8lll)'m polL'1lciil em sL:lt se
dcstinacl mezjnilrollniho
vYzlla mu

Malá
Falra,

2. Nízké a Vysoké
Talry
Polsko - SlelSké
ll<:skydy, Pulské
Tatry

4, Slovenskll
Javorníkli

J

pr!roda, Iesv, l 'radčJ , klnna,
IUIIstika, c)'klnturistika, sport,
sje7.dové a hčl.t:cké lyll lVán!, 711raví,
láz.ci\ství, khd, image 71lchuvulé a
nepoškuzené prlrody, Image
Iyla rskéhu regionu, hipllturistika,
vodnl sporty a ryharcnl, myslivost
Nedocenčné Rychlebské hury,
Nedostatkem je úrovei\ slo}.cb,
problematická dopravnl dostupnost a
nL'dostatek alternativnlch programů ,

Jeseniky

Opavské
SleLsko

M chilcklllnické a hislorické památky
(zllmky), vojenskll historie (upevnčnl

Polsko - ruda I Jim i ~lomV'J l'rednoslI- splIJO\'UCI prostor
nlžinatych ohlaslí 2, Strcdnl MOI1l Vll - II1II1l1 mezi Katovickou a Ostravskou
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Pflrnl\ náVll:l1lO51 napopulačnč
SilnouOstra ko-Karvmskoe
aglomeraciS výrazným
venkov l)m charalterern
Z pohledu cestovního rm
desunsce 7>:JrnCN charakter
r.:glonálnl Vzhledem ke své
polem: je lrle potencaAJ StÁl se
trlWJtnl dot. j národnlho a
sttedocvropskeho významu na
II1l5C sever-Iich

ag\omnacll llrub) m a Nlzi ym
Jesentkcm. p/edMl1 Nlzleho
HrubéhoJe3enjku, hone
lIOUll6Ie.bt ke S~nlu
Z pohledu ovnlho ruchuse
pW s~odest I

reglon"mho a n*rodnibo
\')mamu poIetlcl&lem
dotlllllCl tedoevT"l'5kého
VVZlWTlU

Vyi~l h~OIlI klient, vlce
prfImv'5lov . ch a teChmd~'Ch

- pam.; k. bhLlOSl \') nlllltIl1) ch
rclreatmch ob tl - z.cjména

I hm ke Ikskyd Z pohledu cestovmbo
rucoo mdJcsehrál regIOn
ry-1J1llITVIOU roh v obbl.'Il.
.ndustr~ní . longrc:wve a
nAkupnltunstlky Rovněž

vlbledcm k)Cho poloze \1'Jč1

Beskydám Jeseníkům móžc
!Chrál\ýmamnou roh ko
společenské a kulturní centrum
Je lrle poIl:nClAI I se dol t
cestovnlho ruchu
5 lllCZI~lm v'V1namem.

Olomoocká ~

M()(1\V'5ké bran)
5 Ilostýnskyml VTChy
t II okresů Plzeň-J i h
okolo mlstn lch vodnkh
toků

Pllmko - Jihli ~
pol>llJ ~umavt

Středn í Cechy (Ptll>nun.
KlrtN 110111 )

2 JrJnl lorav.
Ilmrnsko
Praha -
palTl6ti)

- 3

Polsko - 110mI I
Slezsko
(Ka tovice ,
Zabrze, Bytorn)
ěmecko

1"0<)nI PoruN

2. MOOm ko - rada J
nlžrnarychohlll.'lti

I. Nížmat é regiony 1
Jl1niho Slovenska

2. Podunajská část

severovýchodního 2
Rakouska

2

l'r ů myslov á htstorie, 3 nejvčgl

m ěsto t R. nákupnl centrum.
průmys lová (industriální) turistika,
pozn ávací umstika, byznys turistika.
m ěstsk á turistika (zábava. nákupy)
Nedostatkem Je Image, nerozvm utost
služe b ces tovního ruchu a nedostatek
atraktivit zábavního charakteru.

z 19. B z 20. století ], kultura,
indusrri álnl památky (Wc isshuhn ů v

kanál. v ě trn é mlýny). prlměslSkň a
krátkodobá tunsu ka, vodnl toky
(Opa va) B plochy ( H lu č lnsk é jczcm,
rybnIky) Nedostatkem Je ú roveň

služe b, kapacita ubyto vac ích rMilt.'nl
a alternatw ntch programů

Př íroda, malebná kraj ina povodí
Odry. Odra. meandry. rybníky, lůně.

jeze m a jejich fauna a 116ra. kuhurnl
a historické pamárky, turistickéa
cykle tr.ISY, venkovský tál..
Nedosuukcm je rozsah a ú roveň

služeb a ubytovacích kapacit.

"oodrl 
Moravské
Kravařsko

Ostravsko

oblasti rtrooosu - Ia7ctlstvl.vazbe na
v západní Polsko. Tč!lnské Beskydy

Z pohledu cestovního ruchu se
jed spíše o reglOllÁlnJ
dolillllCl ovnlho ruchu,
národníhoa mczmérodnlbo
charakteru mOle~nout
Ů710u spolLJllf1lCI a propopúrn
lrjmóla s nabidkou kyd

J Příhramčnt

s Polskem
čásu

2. Lázeňské destinace
sth:dnlho memlho
charakteru - neboli.
Tcpiice n Bečvou atd.

I P ř íhraru čn l regiony
západního
Slovenska

2 P ř lhran i č n t regiony
jižního Polska (s
lázeňstvim a
historickými
památkami)

Stavební sloh, který je s i l n ě ovlivněn

kulturami přlhran i č n ích oblasu t ří

le ml - Č esko, Polsko, Slovensko,
ncjv č tš í atrakci jsou potom d řev ě n é

kostelíky (Petrovice u Karviné, Guty.
Albrechtice a dBISI), historické
děd ictv í (zámek Fryštát, fada kostelů,

archcopark atd.), význa mn ým

prvkem je sevemi a severovýchodnl
část Beskyd - Těš ínsk ých Beskyd,
ncoporncnutelnou roli hraji l ázcňstvi

a wellness a nabídka vodnlch ploch.

T~lnské

Slezsko

Pram en: Entcrprise pic s.r.o. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v
turi stic kém reuionu Severní Morava a Slezsko.Ostrava. 2005



Příloha Č.S Nosné produkty Ostravska

• Poznávání
o Hornické zvyky a tradice.
o Pr ů myslové dčdictví

• B ýval ýDů l Vrbice
• NKP Dů l Michal.
• NKP Landek s Hornickým muzeem OKD
• NKP Dolní oblast Vítkovic

o Architektura a historie
• Pozůstatky průmysl ové historie

• Halda Ema - Ostravsk ásopka (uvni tř stále hořící halda)
• Zaj ímavá a odlišná architektura mčstských část í

• P řívoz (Carni lo Sitt é- vídeňský architekt)
• Vítkovice - průmys l o vá architekturo
• Poruba ( I. obvod. NKP)- socialistický realismus

• Slezskoostravský hrad - nejstarší budova, vlivem těžby pokleslá
0 16 m

• MiniUni - sv ě t miniatur vč . sedmi divů svě ta

• Dům umění

• ř{ada dalších so l i térů ve městě (zejména v centru)
o Slavné osobnosti

• Ivan Lendl
• Marie Rottrová
• Milan l3aroš
• Jaroslav Nohavica

o Příroda

• CHKO Poodří (1/10 celé CHKO leží na území m ěsta)

• Maloplošná chráněná území (PR Polanský les a Rezavka. PR
Landek. NPR Polanská niva atd.)

• Městské lesy
• ZOO Ostrava

o Gastronomie
• Havířské speciality
• Pivovar Ostravar
• Utopenci
• Grilované vepřové koleno

• L ázně II Wcllncss
o Sanatoria Klimkovice

• Spo rt a aktivní dovolená
o Pěší turistika
o Cykloturistika - nen á ro č n é terény vhodné pro rodiny s dětmi ,

o Vodní turismus a rybolov
• Řeky

• Lučina

• Odra
• Olše
• Opava
• Ostravice

• Rybníky (Heřmani cký , Kališok, Polanecké rybníky)
o Golf

• Golf Aréna Ostrava
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• TJ Mittal Ostrava. areál Varenská a vazba na Ši lheřovice
o Sport aktivně i pasivně

• ČAS Aréna
• ČEZ Aréna
• Sareza

• I-Iala v Porubě

• I-Iala v Přívoze

• Hala na Dubině

• Krytý bazén v Poru bě

• Krytý bazén v Ostravě na tzv. Č apká rn ě

• Letní koupaliště v Porubě - největší svého druhu ve
středn í Evropě

• SC NJ-I Trans
• TJ Mittal Ostrava - areál Varcnská
• Zlatá tretra

• Zábava
o Kultura

• 4 divadelní scény
• Colours ofOstrava
• Divadelní scény malých forem
• Folklór bez hranic
• Hornické slavnosti
• Janáčkova filharmonie
• Janáčkův Máj
• Multikino Cinestar Ostrava.
• Spectaculo Interese (mezinárodní l outkářský festival)
• Vánoční koncerty

o Noční život (U nás po celý rok 24 hodin denně, ti. 365x24)
• Stodolní ulice s více než 70 kluby
• Řada klubů
• Řada kasin a heren

o Nakupování
• Nákupní centra

• Shopping park Avion (největší v ČR)

• Futurum (nyní Carre four, bude Tesco)
• Karolina
• Makro
• Tesco (Galerie v Třebovicích , v Hrabové)
• Kaufland 3x, Bauhaus, Baurnax atd.

• Profesní turismus (Ostrava kongresová a výstavní)
o Kongresy, konference, obchodní jednání a incentiva,

• Černá louka - multifunkční pavilon A
• Hotel Atom
• Hotel Imperiál
• Knihovna města Ostravy + britské centrum

o Výstavy, veletrhy a obchod
• Černá louka - mult i funkčn í pavilon A

• Domov, Dovolená, Květy
• For ARCH Ostrava - stavební veletrh
• Ostravský autosalon
• Transport - konference s výstavou
• Teplo - veletrh k energetice a vytápění
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• Atd.
• ČEZ Aréna

Pramen: Enterprise pic s.r.o. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v
turistickém regionu Severní Morava a Slezsko.Ostrava, 2005
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Příloha č.6 Nos né produ kty Těšínského Slezska

• Poznávání
o Pr ůmyslov é děd ic tví a tech nické zajímavosti (poz ů statky průmyslové

č i nnost i)

• Koste l sv. Petra z Alkantary - nejšikmější a nejvíce propad lý
koste l v Evropě (36 m propad)

• Reku ltivace následků d ůln í č i nnost i

• Vápenné pece u Vendrynč

• Tec hn ické muzeum Petřvald

o Architektu ra a historie
• Zámek Fryšt át v Karviné
• Arch eopark Chotčbuz

o Příroda - vazba na Těš ínské Beskydy
• Prales Mionši

o Gastronomie
• slezské speciality
• Darkovská hořká

• Vojkovská hořká

• Lázně a Wellness
o Lázně Darkov

• Sport a aktivní dovolená
o Pěší turi stika
o Cykloturistika,
o Hipoturistika a jezdectv í
o Vodní tur ismu s a rybo lov

• Vodn í toky - Olše, tonávka
o Golf,

• Třinec - Ropice
o Sport aktivně i pas i vně

• STaRS Karv iná
o Zimní sporty (vazba na Těš ínské Beskydy)

• Zábava
o Kultura

• Vazba na Gorolskie Swiento (Těšínské Beskydy)
• Karv inský totem
• Folklórní festiva ly

• Jablunkov.
• Dol ní Lomná

o Koupání a zá bava
• Aquapark Bohumín

• Venkovská turistika
o Slezský venk ov

• Profesni turismus
o Kongresy. ko nference , obc hodní jednání a incentiva,

Pram en : Enterprisc pic S.LO . Mark etin gová strategie rozvoje cestovního ruchu v
turist ickém regionu Se verní Mora va a Slezsko.Ostrava, 2005
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Příloh:! č.7 Akční plán

6. O l' 'an iza ční rozvol

5. 1:1 r ketim;

4. Podll rn ň

vybaven ost

2. Sekuutl árn! rol. oj-
p řizp subov: ní a I ylepš "líni

existujicich zdruj ů, kter énejsou z tím pro
turismus uprinuilně I '. uŽI\':in~.

I. Prim ň rní rozvuj - I'y t v:í řcn í zcela 110\ )'ch utrakci

Pramen: Entcrprisc pic s.r.o. Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v
turistickém regionu Severní Morava a Slezsko.Ostrava, 2005
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Příloh u č. 8 Inzerce

ZeStodolll' (ba šachty už tu n ě su ) do malebných Bcs~yd

l il 20 minut, aj to JeOst r.IV.1, region r:lrovily. Přlle dle S~

pobavit I poznávat. N ~Hivtc nap ř. Sle"koo sll ~V lk f hr Hl
(unlk átru wy m pok lt!s~m tl vice nez 16 mj , druh ou
n ejv ě šl ZoovCR, neivét Ipřir odlli kOllr J11!t,!.
nejmcdem éjšt loutkovédivadlo ve , lierlnl EVlOpe nebo
pl ohl~dnO!l o IM dely lloj'lýznamno' jMch .1Ichit,·ktonlekYch
skvost,', Evropy 'I areálu M INIUNI

VA

0I11~ IIttOf'..alN .-ml,. I • •

(Ottrl'Y~."tr"mJ
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Summary

The title of my thesis is "The significance of place marketing in the development of

tourism in the Ostrava-Karvi na region. " I chose this topic because I am interested in

the visible changes and developments that have been taking place in this region over

the past few yea rs.

The role of place-marketing in today ' s society has grown in significance since it was

first enco untered by settlers on the American continent in the 18th century. Since

then, places have developed different methods to attract new inhabitants, investors

and tourists.

Today, places are perceived as brands, just like any other products or services.

Building a strong brand awareness of a place, as is creating a positive image, arc

vita l for attracting these difTerent target groups.

The region of Ostrava-Karv ina in the north-cast of the Czech Republic has been

tackling the problem of chang ing the perception of itself as a socially under

developed region with high unemployment, a history of heavy industry and damaged

environm ent.

In 2005, a marketing strategy aimed at developin g tourism and attracting touri sts to

the Moravian-Silesian region was produced by Destinancni management Moravsko

slezsky o.p. s., a non-governmental organization in the area. This thesis aims to

anal yze the strategy and propo se further activities in communicating the

developments and tourist attractions to the selected target groups. The two case

studies that are mentioned are proof of areas that have had a similar history as the

Ostrava-Karvina region and who have succes fully changed the perception o f

themselv es by using marketing techniques.

r hope that this thesis will be useful to those who are intersted in place marketing

and regional developm ent. During my research r too have broadened my knowled ge

of mark eting acti vities exercised by places.
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