
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

Marketingové komunikace dálkové pěší trasy Hřebenovka 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:                                                                           Vypracovala: 

PhDr. Josef Voráček, PhD.                                                    Aneta Ježová 

 

Praha, květen 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze dne 

…………………………                                                              ………………………… 

podpis 



 

 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

Jméno a příjmení:             Fakulta / katedra:            Datum vypůjčení:             Podpis: 

______________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Mé poděkování patří především PhDr. Josefu Voráčkovi, PhD. za odborné vedení a cenné 

rady při psaní této bakalářské práce. 

Dále bych chtěla poděkovat všem účastníkům skupinové diskuze za jejich postřehy, 

nápady a argumenty, které tuto práci výrazně obohatily. 



 

 

Abstrakt 

Název:   Marketingová komunikace dálkové pěší trasy Hřebenovka 

Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit návrh marketingové 

komunikace pro českou dálkovou pěší trasu Hřebenovka. 

Vedlejším cílem je poté redesign webových stránek Hřebenovky a 

návrh obsahu a designu mobilní aplikace. 

Metody:  Hlavní metodou, která byla v práci použita, byla skupinová online 

diskuze se začínajícími i zkušenými hikery probíhající formou 

videokonference. Pro zhodnocení a následný návrh redesignu 

webových stránek byla provedena obsahová analýza webu. 

Výsledky:  Výsledkem práce je návrh marketingové komunikace pro dálkovou 

pěší trasu Hřebenovka na rok 2022. Součástí je návrh struktury a 

designu webových stránek a aplikace, návrh příspěvků na 

sociálních sítích, příklad spolupráce s influencerem a návrh 

doplňkových předmětů. 

Klíčová slova:  trek, digitální marketing, webové stránky, skupinová diskuze 

  



 

 

Abstract 

Title:    Marketing communication of long-distance trail Hřebenovka 

Objectives:  The main purpose of this thesis is to create a proposal of marketing 

communication for Czech long-distance trail Hřebenovka. The 

secondary purpose is to redesign the Hřebenovka’s website and 

design a layout of a mobile application. 

Methods:  The main method chosen for this thesis was an online focus group 

with beginners and experienced hikers in form of a 

videoconference. Content analysis of the website was used for 

evaluation and subsequent redesign proposal of the website. 

Results:  The result of this thesis is a proposal of a marketing communication 

for a long-distance trail Hřebenovka for year 2022. The proposal 

contains design of the website and application, design of posts on 

social networks, example of cooperation with an influencer and 

design of additional subjects. 

Key words:  trek, digital marketing, website, focus group 
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VÝZNAM SLOV POUŽITÝCH V PRÁCI 

Pro lepší názornost budou v celé práci použita dvě cizí slova přejatá z angličtiny, která se 

v hovorovém jazyce často používají. Těmito slovy jsou hiker a trek. 

Hiker (podstatné jméno) je slovo přejaté z angličtiny. Bylo odvozeno od slovesa hike, 

které v překladu znamená kráčet, potulovat se, trampovat, pěstovat pěší turistiku. Logicky 

poté hiker znamená pěší výletník, turista, tramp. Pro tuto práci bude slovo hiker označovat 

člověka, který se chystá absolvovat či již absolvoval dálkovou pěší trasu. 

Trek (podstatné jméno) je rovněž slovo anglického původu. Znamená cestování či cesta, 

je hojně užíváno právě ve spojení s pěší turistikou, kdy se používá jako název pro 

oficiálně značené trasy. Pro tuto práci bude slovo trek někdy používáno místo delšího 

sousloví dálková pěší trasa. 
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1. ÚVOD 

Pěší turistika je znovu se navracející fenomén, který se v posledních letech stal velmi 

populárním jak ve světě, tak i u nás. V mnoha zemích, a to bez ohledu na vyspělost, 

vznikají nové dálkové trasy a obnovují se ty již existující. Na zvýšený zájem o pěší 

turistiku jako takovou má jistý vliv i tzv. low-cost cestování, které je oblíbenou aktivitou 

mladých lidí, spočívající v cestování a sbírání zážitků za co nejmenší náklady. Dle tohoto 

hlediska lze do low-cost cestování zařadit i pěší turistiku. 

Nepopíratelný vliv na zvýšení zájmu o dálkové pěší trasy má i filmový průmysl, který jen 

za poslední dekádu vyprodukoval desítky filmů a dokumentů o pěším cestování, 

zdolávání nejdelších dálkových tras světa, životě v přírodě nebo o cestování jako 

takovém. Kromě filmového odvětví mají na popularitu pěší turistiky vliv i národní a 

mezinárodní cestovatelské festivaly, kterých se každý rok účastní stále více návštěvníků 

i přednášejících, či nově vznikající publikace líčící poutě, zážitky, tipy a rady o tom, jak 

správně cestovat. 

Růst popularity pěší turistiky a cestování obecně je celosvětově zřejmý. Jakou to má ale 

souvislost s Českou republikou? Naše země se může pyšnit jedním z nejlepších systémů 

značení přírodních cest ve světě. Klub českých turistů (KČT), který je neziskovou 

organizací, celoročně značí stezky na celém území ČR. Český systém značení můžeme 

najít jak v některých zemích Evropy, tak i mimo ni. Česká republika v sobě tudíž skýtá 

mnoho příležitostí pro tvorbu nových dálkových pěších tras. 

I z pohledu historického má pěší turistika v České republice své místo. Největší rozmach 

pěší turistiky nastal s příchodem „trampingu“, které bylo silně ovlivněno skautskou 

kulturou, a to jak zdejší, tak i americkou. 

Pěší turistika má tedy v České republice silné kořeny. I proto v roce 2019 vznikla na 

našem území nová dálková pěší trasa s názvem Hřebenovka, která propojuje několik 

území v severní části republiky. Konkrétně vede od Lužických hor až po Jeseníky 

s několika odbočkami na polské území. Kopíruje tak část historické Modré hřebenovky, 

která vznikla na začátku 20. století, a jejíž trasa vedla přes celé Krušné hory až na Praděd. 

I přes nepopíratelnou atraktivitu stojí česká příroda v rámci cestovního ruchu ve stínu 

významných historických měst. Proto v této práci vidím velký přínos, který by mohl 

pomoci více zpropagovat tuto trasu, podpořit cestovní ruch v horských oblastech, zvýšit 
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povědomí o kráse české přírody a nabídnout další možnost pro aktivní vyžití a zdravý 

životní styl. 

Při tvorbě trasy budu využívat svých zkušeností s pěším cestováním. Po absolvování 

několika treků v zemích jako je např. Skotsko, Anglie či Mallorca již vím, co člověka 

vede k absolvování takových tras, jaké informace nejčastěji hledá, a co potřebuje vědět a 

znát. Zároveň chci oslovit několik lidí z řad cestovatelů, kteří by mi poskytli svůj pohled 

na tento druh cestování, sdíleli postřehy ze svých cest a přinesli nápady pro zlepšení 

komunikace Hřebenovky, aby se o ní dozvěděli jak v Česku, tak i v zahraničí. 
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2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem této práce je vytvořit marketingovou komunikaci pro českou dálkovou 

pěší trasu Hřebenovka, která spojuje území od Lužických hor po Jeseníky. S využitím 

informací, které byly získány ze skupinové diskuze, z vlastních zkušeností a z dostupné 

literatury je třeba určit, které nástroje jsou v komunikaci dálkových tras stěžejní a jaká 

má být jejich konkrétní podoba. 

2.2 Vedlejší cíl 

Vedlejším cílem je redesign webových stránek Hřebenovky a návrh obsahu a designu 

mobilní aplikace. 

2.3 Úkoly práce 

K dosažení cílů byly stanoveny následující úkoly: 

• obsahová analýza webových stránek Hřebenovky 

• příprava otázek pro skupinovou diskuzi, které pomohou zjistit: 

o proč lidé chodí na treky 

o jaké informace hiker nejčastěji hledá a kde 

o jaké komunikační nástroje jsou pro Hřebenovku vhodné 

• analýza dat získaných ze skupinové diskuze a jejich implementace 

• návrh struktury webu a designu hlavní stránky 

• návrh vizuálu příspěvků na sociálních sítích 

• návrh struktury aplikace, ikony a designu hlavní stránky 

• návrh doplňkových materiálů pro Hřebenovku 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Marketingová komunikace v cestovním ruchu 

V úvodu je nutné zmínit, že marketingová komunikace jako taková je dle Kotlera (2001) 

součástí tzv. marketingového mixu, kde představuje čtvrté „p“ – propagace (promotion). 

Zbylé tři „p“ dále tvoří produkt (product), cena (price) a distribuce (place).  

Ciriković (2014) definuje první tři „p“ v oblasti cestovního ruchu následovně:  

Produkt je v turismu chápán jako komplexní balíček zahrnující služby, aktivitu a 

přírodní prostředí. Zákazník si skrze tuto kombinaci kupuje touhu po zážitku. Obecně lze 

turistický produkt definovat jako součet různých detailů, zboží a služeb, které slouží 

k uspokojení cestovatelských potřeb zákazníků.  

Cena představuje pro zákazníka výdaj, který musí zaplatit, aby produkt získal. V oblasti 

turismu, stejně jako v jiných oblastech, určuje cena postavení na trhu. Nízké ceny zavádí 

například firmy, které se snaží prorazit na novém geografickém trhu. Pokud firma naopak 

staví na vysoké kvalitě, odpovídá tomu i cena produktu. 

Pokud bychom se zaměřili na oblast treků, lze brát cenu jako souhrn veškerých nákladů, 

které zákazník musí zaplatit, aby získal daný produkt (zážitek). Do těchto nákladů spadá 

nákup potřebné výbavy, jídla a pití, náklady spojené s dopravou a případné další položky 

jako jsou povolení, kempy apod. 

Distribuce, někdy také zaměňována za místo prodeje, znamená veškerou činnost firmy, 

která umožňuje přiblížení nabídky k zákazníkovi či spotřebiteli. V turismu je distribuce 

chápána jako snaha cestovních firem zredukovat množství potřebných transakcí a omezit 

komunikaci se zákazníkem na minimum tak, aby se cílový zákazník dostal na dané místo 

co nejrychleji a nejsnadněji. Z toho důvodu začalo vznikat velké množství cestovních 

agentů, výletních agentur, specialistů na zájezdy, rezervačních systémů apod. 

Propagace někdy bývá označována jako komunikace a rozděluje se dále do svého 

komunikačního mixu. Jednotlivé nástroje komunikačního mixu znázorňuje obrázek č.1. 
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Obrázek 1: Nástroje komunikačního mixu 

 

Zdroj: Karlíček (2016, s. 17) 

Posláním marketingové komunikace je informovat spotřebitele, přesvědčovat je a 

připomínat jim produkty a značky, které firmy prodávají (Kotler, 2001). 

Aby byla marketingová komunikace efektivní, musí splňovat potřebné funkce. Ty bývají 

často shrnuty do akronymu AIDA, kde jednotlivá písmena znamenají (Optimal 

Marketing, 2016): 

 A (attention) – pozornost 

 I (interest) – zájem 

 D (desire) – touha 

 A (action) – akce 

Aplikace modelu AIDA na turistické webové stránky by mohla vypadat následovně: 

Pozornost získáme působivým vzhledem webových stránek, úderným titulkem či 

zajímavou reklamou. Zájem vzbudíme nejlépe krátkým výstižným textem či zajímavými 

obrázky. Jakmile má zákazník o naši stránku zájem a podařilo se nám udržet jeho 

pozornost, zacílíme na jeho touhu. Ta může být podpořena příběhy turistů, poutavými 

videi, referencemi apod. V této fázi fungují lépe pozitivní emoce než logické důvody. 

Závěrečným krokem je samotná akce, kdy je naším cílem přimět zákazníka ke koupi 
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služby (zájezdu, výletu) či k plánování cesty a dalšímu sbírání potřebných informací. 

Někteří autoři přidávají do modelu AIDA ještě dodatečné S (satisfaction) – spokojenost, 

která má motivovat zákazníka k doporučení produktu (Optimal Marketing, 2016). 

Vzhledem k popularitě sociálních medií se doporučuje propojení webových stránek se 

sociálními sítěmi, kde je i větší pravděpodobnost, že se potenciální zákazník 

s doporučením setká.  

3.1.1 Reklama 

Definicí reklam se zabývalo již mnoho autorů a ekonomů. Dle Vysekalové (2010) se 

jedná o určitou formu komunikace s obchodním záměrem. Upozorňuje však zároveň na 

to, že je vždy nutné rozlišovat, zdali se jedná o ovlivňování, přesvědčování či manipulaci. 

Kotler (2013) a Jakubíková (2009) nabízejí velmi podobnou definici, ve které oba tvrdí, 

že jde o placenou formu neosobní komunikace za účelem prezentace myšlenek, výrobků 

či služeb.  

Největší výhodou reklamy je její široký dosah. Naopak nespornou nevýhodou je 

nákladnost a jednosměrná komunikace. Reklama rovněž může mít různé podoby 

záležející na místě, kde se vyskytuje. Z hlediska umístění a použitých nástrojů se můžeme 

setkat s (Jakubíková, 2009): 

• reklamou v tisku 

• televizní, či rozhlasovou reklamou 

• venkovní reklamou 

• reklamou na internetu aj. 

Přikrylová a Jahodová (2010) uvádí, že „Účinná reklama dokáže posílit v zákaznících 

vnímání kvality zboží či služby. Výsledkem pak může být spotřebitelská věrnost, častěji 

opakované nákupy a menší pravděpodobnost vzniku cenových válek mezi konkurenty.“ 

Z tohoto tvrzení lze chápat, že reklama nemusí vznikat vždy jen za účelem vyšších obratů, 

propagace nového produktu apod., ale mnohdy se využívá právě pro vytvoření image, 

vztahu k dané značce a k podpoře loajálnosti. Můžeme si proto všimnout, že v některých 

reklamách není produkt či služba dané firmy předmětem reklamního sdělení. Pro příklad 

je uvedena reklama Rodinného pivovaru Bernard, která se v televizích a na sociálních 

sítích objevila 22. března letošního roku (Médiář, 2021). Celá reklama trvá minutu a půl 

a pivo Bernard se v ní objevuje až v posledních vteřinách. Reklama v lidech však budí 
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sounáležitost, soucit, či naději na lepší zítřky. Záměrem tohoto video spotu nebylo 

primárně zvýšit prodej piva Bernard, avšak posílit vztah lidí k této značce. 

V rámci cestovního ruchu se s nejklasičtější podobou reklamy, tedy reklamou televizní, 

setkáme jen výjimečně, a to v případě propagace větších destinací nebo i celých zemí, a 

to právě z důvodu vysokých nákladů. Menší destinace či jednotlivá místa nebo projekty 

spíše sahají po reklamě na internetu, popřípadě venkovní reklamě. Tím mohou zasáhnout 

specifický okruh lidí a snížit náklady. Výhody a nevýhody použití různých reklamních 

prostředí ukazuje tabulka č.1. 

Tabulka 1: Přehled nejdůležitějších charakteristik médií 
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Zdroj: Přikrylová a Jahodová (2010, s. 72) 

Jakubíková (2009) specifikuje reklamu v cestovním ruchu jako formu nepřímé 

komunikace mezi turistickým produktem a spotřebitelem. Jejím úkolem je tedy 

přesvědčit potenciální turisty vybrat produkt určité společnosti a ujistit je o správnosti 

jejich volby. 

Hlavními složkami reklamy v turismu jsou (Bozorova, 2020): 

• informace – Jeden z hlavních úkolů reklamy v cestovním ruchu je poskytnutí 

aktuálních a spolehlivých informací. 

• vizuální obsah – Jeden z nejlepších způsobů, jak zaujmout potenciální turisty. 

Fotografie, videa či animace mají na člověka velký vliv, jsou proto ideální formou 

propagace zájezdů, služeb či destinací. 

• ekonomický faktor – Pro většinu zákazníků je ekonomická náročnost dané 

služby zásadním aspektem při finálním výběrů. Z toho důvodu se doporučuje 

uvádět v reklamě novinky ohledně slev, akcí, dárků apod. V případě absence 

slevových akcí je vhodné podtrhnout kvalitu služby. 

• přesnost dat – Zásadním pravidlem, které platí nejen v oblasti cestovním ruchu, 

je pravdivost poskytnutých informací. V případě lživých, podvodných či 

nepřesných informací musí organizace počítat s početnými stížnostmi a 

negativními referencemi. 
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Dle mého názoru je reklama v cestovním ruchu z velké části postavena na vizuální 

stránce, a proto jsou obsahem reklamního sdělení převážně fotografie či videa, která 

reflektují danou destinaci v co nejhezčí podobě. Obrazovému sdělení je mnohdy 

přisuzována větší váha než textu či chytlavému sloganu. Cílem takové reklamy je vytvořit 

v člověku představu, jaké by to bylo, kdyby na takovém místě byl on sám a viděl vše na 

vlastní oči. Stinnou stránkou těchto praktik je digitální úprava fotografií spojená 

s mnohdy značnou retuší, což je důvodem, proč bývají turisté po příjezdu do vysněné 

destinace zklamaní, jelikož místo prázdné pláže s čistou vodou spatří stovky lidí a 

odhozené odpadky. 

3.1.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je obecně brána jako nástroj ke zvýšení obratu. Nevyužívá se jen směrem 

k zákazníkům, ale i ke zprostředkovatelům a prodejcům. Mezi nejčastěji používané 

nástroje patří (Jakubíková, 2009): 

• věrnostní programy 

• vzorky, ochutnávky 

• bezplatné vyzkoušení 

• slevy a soutěže 

• zvýhodněné balíčky 

• produktová garance aj. 

Podporu prodeje lze definovat jako soubor marketingových aktivit, které přímo podporují 

kupní chování spotřebitele. Na rozdíl od reklamy totiž podpora prodeje nenabízí důvod 

k nákupu, nýbrž jednoznačný motiv ke koupi (Přikrylová a Jahodová, 2010).  

Z pohledu cestovního ruchu jsou významným nástrojem na podporu prodeje výstavy a 

veletrhy. Za rostoucím zájmem o cestovní veletrhy a festivaly stojí mimo jiné i klesající 

poptávka po zájezdech organizovaných cestovními kancelářemi. Lidé čím dál tím více 

dávají přednost aktivní dovolené s turistikou a poznáváním namísto klasických pobytů u 

moře, a jsou proto ochotni si svou dovolenou naplánovat sami. I přes to jsou však stále 

populární zájezdy typu first/last minutes či akce typu „dítě zdarma“. To často způsobuje, 

že jsou spotřebitelé zvyklí si počkat na lepší cenu, a tak téměř nedochází ke koupi zájezdu 

za plnou cenu (Ryglová, 2011). 

Dle Pelsmackera a kolektivu (2003) jsou výstavy a veletrhy důležitým komunikačním 

nástrojem, protože se zde setkávají výrobci a obchodníci určité kategorie produktů nebo 
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odvětví. Kromě prezentace výrobků a služeb zde dochází ke vzájemnému obohacování 

v podobě výměny nápadů a názorů a k navázání nových kontaktů. Často se proto setkáme 

se spoluprací určité destinace a lokálních restaurací a ubytování. V informačních 

brožurách dané destinace jsou mnohdy kupóny, slevy či inzerce, v ubytovacích zařízeních 

se jedná zejména o nabídky blízkých restaurací a výletů, v restauračních zařízeních zase 

o odkazy na hezké ubytování apod. 

Pokud bychom se zaměřili přímo na cestovatelské festivaly, které jsou ve své podstatě 

dosti specifické, vystupují v roli obchodníků samotní cestovatelé a přednášející, kteří 

dělají reklamu nejen sobě a cestování obecně, ale právě i zvolené destinaci. Zákazníky 

jsou poté návštěvníci festivalu, kteří se na základě získaných informací rozhodují, do jaké 

destinace se vydat. Nejlepší propagací pak nutně nemusí být inzerce na internetu, ale 

poutavé vyprávění cestovatele o jeho zážitcích v dané destinaci. 

Příkladem takové akce je každoroční festival Kolem světa, kde se setkávají turističtí 

nadšenci, aby nabrali inspiraci na další cesty. Kromě desítek přednášek denně rovněž 

probíhá celodenní doprovodný program, v rámci kterého se pořádají autogramiády, 

prodeje cestovatelských knížek a charitativních předmětů, dále pak prezentace novinek 

z oblasti cestování. V období pandemie se celý festival přesunul do online prostředí, a tak 

je možné sledovat různé přednášky i několikrát týdně. 

Za zmínku určitě stojí i veletrh 4camping – Výstava stanů a vybavení do přírody, kde jsou 

vedle prodejních akcí promítány cestovatelské filmy a dokumenty. Mezi další festivaly 

by se daly zařadit Obzory pořádané portálem Hedvábná stezka, ty se zaměřují více na 

outdoor, či Travel Stand-Up Festival, který s vybranými cestovateli objíždí velká města 

v Česku. 

3.1.3 Public relations 

V public relations, zkráceně PR či česky vztahy s veřejností, lze dle Tomka a 

Vávrové (1999) „o řízení vztahů podniku k veřejnosti, tj. ke skutečným a potenciálním 

zákazníkům, ale také k dodavatelům, konkurenci, bankám, pojišťovnám, úřadům a 

školám.“ Kotler a Armstrong (2004) se na PR dívají z trochu jiného pohledu. Doplňují, 

že náplní PR je mimo jiné tvorba image, ochrana firemní pověsti a snaha o minimalizaci 

následků nepříznivých událostí. 
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Výhodou PR je obousměrný tok informací, kdy v jednom směru firma informuje 

veřejnost o zásadních změnách, činnostech či cílech, a v druhém směru jí zpátky od 

veřejnosti přicházejí reakce na její kroky (Jakubíková, 2009). Mezi nejčastější nástroje 

PR řadíme rozhovory, tiskové zprávy, mediální partnerství, tiskové konference, 

stanoviska a mimo jiné i webové stránky. 

V rámci marketingové komunikace má PR řadu úkolů (Miroschnichenko, 2018): 

• vytvořit dobrou image firmy 

• zlepšit vzájemné porozumění mezi firmou a veřejností 

• vytvářet vnitřní podnikové kultury 

• sledovat vztahy uvnitř samotné společnosti 

• vytvořit opatření pro krizové situace 

• mediální pokrytí PR akcí 

• příprava veřejných projevů 

PR lze charakterizovat slovy jako pověst, důvěryhodnost a soulad. Tyto faktory jsou 

výsledkem snahy vytvořit a udržet oboustrannou komunikaci mezi destinací a jejími 

návštěvníky. Základním pravidlem pro takovou komunikaci je pravdivost informací, 

jelikož zatajování či zkreslování může přinést dané destinaci více škody než užitku. 

V oblasti turismu, obzvlášť pak v oblasti propagace treků, je stěžejním prvkem vztah 

místních obyvatel k destinaci. Lidé by měli být informování o aktuálním dění, případně i 

o možnostech zapojení. Výsledkem pak může být pomoc dobrovolníků, kteří díky 

pozitivnímu postoji k dané destinaci pomáhají s udržováním čistého prostředí, s nabídkou 

doplnění vody podél trasy či s vytvářením příjemné atmosféry na treku. 

Event marketing 

V rámci PR lze mluvit i o tzv. event marketingu neboli o organizování událostí, které 

spočívá nejen v plánování akce a její organizaci, ale i v organizaci samotné firemní 

komunikace. Zážitky spojené s danou událostí mají stimulovat psychiku a emoce 

účastníků a podpořit tak image firmy a vztah k ní (Přikrylová a Jahodová, 2010). 

Výrobky a služby se v případě event marketingu považují za vedlejší produkt, jelikož 

podstatou je samotná akce. Pokud má značka silnou image, můžou být akce využívány 

jako jeden z hlavních komunikačních nástrojů. Typickým příkladem značky, která hojně 
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využívá event marketingu, je Red Bull a jeho populární akce jako Red Bull Air Race, Red 

Bull X-Fighters či Red Bull Cliff Diving. 

Před vytvořením akce je potřeba věnovat přípravě velké množství času. Je nutné znát 

potřeby, chování a přání cílové skupiny. Akce by měla nabízet aktivní zapojení pro 

účastníky, a tím vytvářet spojení se značkou. Dle Přikrylové a Jahodové (2010) je pro 

akci stěžejní pečlivá dramaturgie, zajímavý scénář, bezchybné provedení a následně 

vyhodnocení dopadů akce. Vaštíková (2014) ve své publikaci rozebírá ovlivňující faktory 

do větší hloubky. Podle ní jsou pro úspěšnou akci potřeba následující kroky: 

• dobrá organizace s perfektně zvládnutým scénářem a provedením 

• kreativní myšlenka 

• adekvátní volba hostů (dle významu akce, rozpočtu, umístění) 

• právní podklady 

• volba programu a jeho zajištění 

• precizně zpracovaná pozvánka 

• občerstvení a obsluha 

• volba dodavatelů včetně umělců, hostesek, bezpečnostních složek 

• zajištění dárkových a propagačních předmětů 

• spolupráce s médii 

• zpětné zhodnocení akce 

Typickým příkladem event marketingu v turismu jsou sportovní či rodinné akce v rámci 

určité destinace. Mezi ně můžeme zařadit Jesenickou stovku, Krále Šumavy, Noční 

přechody aj. Výhodou těchto akcí je vzbuzení touhy k dalšímu poznávání dané destinace. 

3.2 Další formy marketingové komunikace v cestovním ruchu 

Dálkové pěší trasy nejsou klasickým představitelem cestovního ruchu. Jejich specifičnost 

vychází převážně z nemožnosti zacílit na jednu lokaci či uzavřenou destinaci. Právě proto 

našel v propagaci treků své místo převážně internet, a to ve všech jeho podobách. 

Marketing na internetu má svůj vlastní komunikační mix. Všech pět klasických 

komunikačních nástrojů (reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a 

přímý marketing) můžeme vymezit striktně jen pro internet. Následující kapitoly však 

budou zaměřeny spíše na prostředí internetového marketingu, a to na virální a digitální 

marketing, na sociální sítě, influencer marketing a mobilní aplikace. 
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3.2.1 Digitální marketing 

Digitální marketing někdy bývá označován jako internetový marketing, e-marketing nebo 

web marketing. Obecně lze říci, že využívá internetu a dalších digitálních technologií 

společně s tradičními způsoby komunikace k dosažení svých cílů. Jedná se o propagaci 

produktů či služeb prostřednictvím jednoho či více elektronických médií, například 

webové stránky, emaily, interaktivní TV, bezdrátová zařízení aj (Gurneet, 2017). 

Pokud se zaměříme jen na turismus, měl příchod digitálního marketingu na prostředí 

cestovního ruchu obrovský vliv. Spoustu práce, času i zaměstnanců nahradilo pár tlačítek 

na webové stránce. Proto je zapotřebí, aby subjekty pohybující se v prostředí turismu 

měly svůj digitální marketing perfektně propracovaný. Podle Kaura Gurneeta (2017) by 

měl digitální marketing obsahovat následující nástroje a aktivity: 

Kvalitní webové stránky 

Správci webových stránek by měli přijít s atraktivním webovým prostředím, které zaujme 

zákazníky, přinutí je na stránkách zůstat a případně podnítí jejich časté navracení. 

Webový obsah by měl být stručný a hodnota daného výrobku či služby všem zřejmá. 

V prostředí cestovního ruchu je více než žádoucí, aby stránky obsahovaly obrazový 

materiál ve vysokém rozlišení. Autor rovněž poznamenává, že zákazníci neprojíždí celý 

webový obsah, nýbrž sbírají jednotlivé informace tím, že očima cestují zleva doprava a 

poté pokračují směrem dolů, jako by kopírovali písmeno F, přičemž často přeskakují 

většinu uvedeného textu. Doporučuje se proto rozbíjet dlouhé texty do menších částí a 

zbytečně nezahlcovat vzhled stránky.  

Webová stránka musí být připravena tak, aby vyvolala silný pozitivní první dojem. Toho 

může být docíleno pomocí obrazů, zvuků, animací či videí. Pokud domovská stránka 

upoutá pozornost návštěvníka webu, je více pravděpodobné, že zde zůstane a bude dále 

hledat potřebné informace. 

Navigace na webových stránkách musí být jednoduchá a intuitivní a informace snadno 

dostupné a věrohodné. Pokud stránky budou působit nevěrohodně, mohou poškodit i 

celkovou image. 

Aktivita na sociálních sítích 

Ačkoliv je sociálním sítím věnována samostatná kapitola, je potřeba je krátce zmínit i 

v rámci digitálního marketingu. Gurneet (2017) uvádí, že aktivita na sociálních 
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platformách jako je Facebook. Instagram, Twitter, LinkedIn a YouTube, neslouží jen 

k propagaci výrobků a služeb, nýbrž i k získání informací o svých zákaznících a 

k iniciování diskuze o dané značce či výrobku. Je však nutné upozornit na to, že nelze 

brát všechny výše zmíněné sociální sítě jako jednu, jelikož každá z nich vyžaduje 

individuální přístup. 

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

Optimalizace pro vyhledávače (search engine optimization) hraje velmi důležitou roli 

v návštěvnosti webu. Adekvátně zvolená klíčová slova, synonyma, či ucelená delší 

spojení jsou stěžejní pro úspěšné internetové vyhledávání. SEO jinými slovy ovlivňuje, 

jak se budou webové stránky zobrazovat v neplacené části výsledků internetového 

vyhledávače. Je nutné si uvědomit, že SEO neplatí jen pro internetové vyhledávače jako 

je Google, Bing, Yahoo či Seznam, ale i pro sítě Facebook, YouTube či Twitter. 

SEO nemusí nutně záviset jen na klíčových slovech a frázích, ale může fungovat i přes 

vyhledávání obrázků, videí, novinek nebo při lokálním vyhledávání (Ungr, 2014). 

Obsah 

Obsah je základem celého digitálního marketingu. Aby byl obsah atraktivní, musí 

upoutat, bavit a obohacovat každodenní život zákazníků. Gurneet (2017) uvádí, že 

neexistuje jednotný návod na úspěšný digitální obsah, avšak často se zmiňuje pravidlo 

80/20, které říká, že 20 % obsahu by mělo být spojeno s propagací produktů a zbylých 

80 % by měl tvořit obsah, který je pro zákazníky skutečně zajímavý. V cestovním ruchu 

jsou ideálním typem obsahu obrázky, videa či příběhy. 

Mobile-Friendly 

Více než čtyři miliardy lidí na světě používají každý den mobilní telefon, z čehož většina 

z nich jsou chytré telefony. Je proto nezbytné, aby všechny webové stránky, aplikace, 

příspěvky na sociálních sítích, emaily, SEO a všechny zbylé nástroje digitálního 

marketingu byly uzpůsobené tak, aby bylo možné zobrazení na mobilních telefonech a 

jejich prostředí bylo pro zákazníka atraktivní a intuitivní. 

3.2.2 Virální marketing 

Virální marketing je specifický svým způsobem komunikace. Spoléhá na to, že reklamní 

sdělení je natolik zajímavé, že přiměje příjemce, aby ho sám šířil dále. Autorky Přikrylová 

a Jahodová (2010) tento typ komunikace přirovnávají k virové epidemii, kdy se dané 
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sdělení šíří mezi lidmi bez jakékoliv kontroly. Proto také nese název virální. 

Vaštíková (2014) se rovněž přiklání k podobenství k epidemii a dodává, že dnes je virální 

marketing nedílnou součástí sociálních sítí. Virální zpráva může mít mnoho podob, mimo 

jiné např. video, e-mail, odkaz, obrázek, text, či hudbu. Aby však taková zpráva vyvolala 

masové šíření, musí mít originální myšlenku, zábavný obsah, zajímavé řešení, a hlavně 

možnou aplikaci do prostředí komunity uživatelů. Pokud se jedná o celou virální kampaň, 

měla by obsahovat následující (Vaštíková, 2014): 

• virální náboj – originální myšlenku zpracovanou kreativním způsobem 

• očkování – výběr webových stránek i konkrétních lidí, kteří jsou náchylní 

k virovému chování 

• sledování – nutné pro vyhodnocení efektivity akce 

Původně se ve virálním marketingu využívala především elektronická pošta, kdy byli 

oslovováni příjemci z již vytvořené databáze, kteří dali předem souhlas se zasíláním 

zpráv. V dnešní době se však spousta potenciálních příjemců snaží těmto emailům 

vyhnout, a tak záměrně žádají o nezasílání jakékoliv takové pošty. Současně je také již 

většina emailových schránek vybavena funkcí rozpoznání typu emailové pošty, a ve 

výsledku tento typ končí mezi hromadnými emaily či spamem.  

Z toho důvodu se dle Přikrylové a Jahodové (2010) začaly pro virální marketing používat 

i jiné nástroje a sítě. V posledních letech se jedná zejména o sociální síť YouTube, kam 

mnoho firem umisťuje zábavná videa s propagací značky či produktu.  

Ryglová, Burian a Vajčnerová (2011) ve své publikaci zmiňují rovněž sociální síť 

Facebook, dnes jednu z nejznámějších a nejvyužívanějších sítí napříč všemi věkovými 

kategoriemi. Facebook nabízí ideální prostředí pro umístění reklamního sdělení, jelikož 

sami uživatelé o sobě dobrovolně uvádějí řadu detailních osobních údajů, což umožňuje 

zacílit reklamní sdělení podle profilu téměř adresně. Další výhodou je i vzájemné 

propojování uživatelů skrze facebookové přátelství, fanouškovství či diskuzní skupiny. 

Tím lze docílit nenásilného šíření ve formě doporučení od přátel s podobnými 

preferencemi, smýšlením či spotřebním chováním. 

Kvalitní virální strategie umožňuje destinacím nalákat více turistů. Jak uvádí Daif a 

Elsayd (2019) je vhodné rovněž propojení virálního marketingu s influencery, kteří tak 

podněcují síření virální zprávy dál. Zejména se tento typ marketingu vyplácí při zavádění 

novinek, čímž pomáhá k vytvoření vhodné pozice na trhu. Hlavní roli však stále hrají 
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zkušenosti a zážitky, které turisté mají spojené s danou lokací, pozitivní vztah k ní pak 

sám iniciuje šíření zprávy a reklamy. 

Virální marketing však má i své nevýhody, například se pak jedná o obtížnou motivaci 

turistů k vytvoření vlastní zprávy či její šíření, blokace zpráv antiviry či absence kontroly 

nad šířením zprávy. 

3.2.3 Sociální sítě 

Sociální sítě (= sociální media) zažívají neustálý růst jejich popularity. Většina firem si 

důležitost sociálních sítí již uvědomila a začala je používat jako primární nástroj pro 

komunikaci se zákazníky. Můžeme se setkat i s využitím sociálních sítí pro propagaci a 

reklamu, ale je to většinou jen doplněk k důležitějším firemním aktivitám. 

Hlavní podstatou sociálních sítí je vzájemná nenásilná kooperace uživatelů, kteří 

spoluvytvářejí a sdílejí obsah. Lidé upřednostňují sociální sítě mimo jiné kvůli možnosti 

vyjádřit svůj názor. Tím vzniká něco, čemu se říká kolektivní moudrost, a tak mnohdy 

veřejnost věří více sociálním sítím než tradičním mediím. Toho využívají marketéři, kteří 

tak získávají informace a názory od různých zájmových skupin. Cílem firmy je tak, stejně 

jako v PR, budovat na sociálních sítích dobré jméno.  

Sociální sítě jsou pro turismus klíčovým komunikačním nástrojem, jelikož umožňují 

tvorbu tzv. User Generated Content (UGC). Obsah takového webu je tvořen přímo 

návštěvníky. Typickým příkladem je sociální síť YouTube. UGC mimo jiné zajišťuje 

autenticitu a věrohodnost obsahu, zároveň dané destinaci poskytuje cenné informace o 

názorech návštěvníků, jejich pocitech a aktuálním dění (Femenia-Serra, 2020). 

Spojení cestování a sociálních sítí se dá charakterizovat následovně (Lange-Faria, 2012): 

• Cestovatelé používají sociální sítě k hledání informací, které jim usnadní 

plánování cesty. 

• Sociální sítě silně ovlivňují rozhodování a uvažování cestovatelů. 

• Blogy jsou jeden z nejpopulárnějších forem sociálních sítí. Využívají se jak 

k posílení image destinace, tak k ovlivňování cestovatelů. 

• Cestovatelé věří více WOM (viz níže) než tradičním marketingovým nástrojům. 

• Mobilní technologie a jejich používání v rámci cestování stále roste. 

• Roste potenciál 3D technologií a jejich zapojení do světa cestování a sociálních 

sítí. 
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Word-of-mouth (WOM) je považováno za jednu z nejúčinnějších forem komunikace, kdy 

dochází k osobní výměně informací o produktu či službě mezi cílovými zákazníky a 

sousedy, přáteli, příbuznými či kolegy (Přikrylová a Jahodová, 2010). V současné době 

se mluví již o eWOM, kdy veškerá komunikace probíhá přes internet. 

V cestovním ruchu se sociální sítě dají rozdělit do 3 kategorií (Jeong, 2005): 

Sociální sítě, které slouží k vyhledávání informací 

Příkladem takové sociální sítě je Virtualtourist, která funguje jako bezplatný online 

cestovní průvodce a zároveň plní předpoklady sociální sítě. Tuto síť využívá přes 1,3 

milionu uživatelů, kteří zde sdílí své fotografie, komentují navštívené lokace a poskytují 

aktuální informace a tipy pro cestování v dané destinaci (Wikipedia, 2020).  

Na podobné bázi fungují i aplikace vytvořené přímo pro určité treky. Nejpopulárnější 

z těchto aplikací je Guthook, která funguje primárně jako GPS navigace, ale zároveň 

umožňuje svým uživatelům přidávat aktuální informace z treku, komentovat například 

stav pítek a míst na přespání, popřípadě doporučit vhodné ubytování v blízkých městech. 

Tato aplikace je mezi hikery velmi oblíbená, a i proto má již ve svém itineráři přes 50 

dálkových treků. 

Sociální sítě, kde si lidé hledají spolucestovatele 

Jedna z nejznámějších sociálních sítí je web GAFFL. Cestovatelé z celého světa se na 

této stránce mohou spojit a sdílet své plány, náklady a zkušenosti, a najít tak někoho, kdo 

by se rád připojil. Uživatelé, kteří nevědí kam chtějí vyrazit, mohou na stránce hledat 

podle různých kategorií jako jsou road tripy, poznávací cesty, dobrodružné výlety aj. 

Zároveň stránka nabízí čtyřstupňové ověření včetně kontroly identity a mimo jiné 

umožňuje během probíhající cesty průběžně dělit výdaje mezi všechny účastníky (Big 

Travel Nut, 2018). 

Dalším zástupcem této kategorie je například Travel Buddy, která funguje na podobném 

principu jako GAFFL. Mimo tyto zmíněné oficiální cesty, jak si najít spolucestovatele, 

existuje spousta veřejných skupin, zejména na Facebooku, kde je možné sdílet své 

cestovatelské plány, a umožnit tak dalším lidem sdílet zážitky s vámi. Jednou z takových 

je například česká skupina Nadšenci horské turistiky, kde lidé sdílí své fotky z cest, 

postřehy a aktuální informace z různých destinací a hledají další cestovatele, kteří by se 

k nim na naplánované cesty připojili. 
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Sociální sítě, které umožňují využití lokálních zdrojů 

Do poslední kategorie spadá velké množství aplikací, webů a sociálních sítí, které 

zprostředkovávají a mapují nejbližší lokální zdroje. Pokud bychom však tuto skupinu 

zúžili na ty, které poskytují tyto služby pouze registrovaným členům, zůstala by tu 

například známá služba CouchSurfing, která umožňuje ubytování u místních obyvatel, a 

to výhradně zdarma. Většina nabízejících si však často určuje doplňující podmínky, jako 

např. povinnost uvařit, společného rozhovoru apod. Není také výjimkou, že se u jednoho 

ubytovatele setká v jeden čas více cestovatelů, nebo, že samotní cestovatelé poté začnou 

ubytování sami poskytovat. Dalším zástupcem v této kategorii je česká stránka 

BlaBlaCar.cz nabízející sdílení cesty do společné cílové destinace a zároveň umožňuje 

rozdělení nákladů. 

Pro firmy je nutné si uvědomit, že sociální sítě nemohou používat jako standardní prostor 

pro reklamu, jelikož velká část uživatelů může být již vůči klasické marketingové 

komunikaci imunní. Nejobtížnějším aspektem marketingové komunikace na sociálních 

sítích je potřeba aktuálnosti, pohotovosti a aktivního přístupu. Přikrylová a 

Jahodová (2010) ve své publikaci uvádí nejčastější formy marketingového působení 

firem na sociálních sítích: 

• monitoring názorů a postojů na diskuzních fórech či blozích 

• nabídka spolupráce nejaktivnějším diskutérům a blogerům 

• pravidelné zveřejňování videoklipů a fotografií 

• samotné vytváření diskuzních fór či aktivní účast v již vzniklých 

• založení firemního blogu, profilu na sociálních sítích či vytvoření aplikace 

• prostor pro virální marketing  

Podcasty 

Velmi populární sociální sítí se v ČR stalo Spotify. Spotify vzniklo ve Švédsku jako 

služba umožňující přehrávání hudby z internetu. Původně mělo kompenzovat propady 

tržeb nahrávacích společností, které způsobilo pirátské stahování hudby (Aust, 2013). 

Dnes však již funguje jako sociální síť, a zvláště podcasty získaly na popularitě. Podcast 

lze definovat mnoha způsoby. Většina zdrojů ho definuje jako zvukový záznam, seriál či 

audio pořad na pokračování, který lze poslouchat zdarma (Schultze, 2018). Podcast je 

jedním z velmi vhodných nástrojů pro oslovení cílové skupiny lidí, jelikož všechny jsou 
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zaměřené na nějaké konkrétní téma či odvětví. Jejich posluchači tím pádem tvoří určitou 

komunitu se společnými zájmy a názory.  

Podcasty zaměřené na cestování se s příchodem streamovacích aplikací staly velmi 

populárními. Jen v roce 2007 obsahovalo Apple iTunes přes 105 podcastů v kategorii 

Místa a cestování. Feifan, Xie a Lew (2008) dělí cestovatelské podcasty do tří kategorií: 

1) Podcasty destinací 

Tento typ podcastů využívají především velká města a destinace, u kterých je k nalezení 

dostatečné množství obsahu ke sdílení. Často slouží i jako nástroj pro komunikaci 

s místními obyvateli a k řešení lokálních problémů. 

2) Podcasty o cestovatelských zážitcích 

Podcasty samotných cestovatelů, kteří sdílí své zážitky, tipy a rady na cesty. Často to 

bývají také moderátorské podcasty, kde se v každém díle objevuje jiný cestovatel. Tento 

typ podcastů je obzvláště oblíbený, jelikož často nabízí návody na plánování cesty, 

možnosti přivýdělku během cestování, potřebné doklady apod. 

3) Vzdělávací cestovatelské podcasty 

Vzdělávací podcasty se zaměřují více na specifické oblasti vědy namísto cestování 

samotného. Poskytují například informace pro začínající podnikatele v oblasti turismu, 

pro cestovatele zajímající se o vědecké zajímavosti daných oblastí apod. 

V českém prostředí stojí za zmínku podcast Casablanca zaměřený na slavné osobnosti 

z oblasti cestování, ON AIR z letiště, který zpovídá známé osobnosti a jejich zážitky s 

cestováním, dále pak pravděpodobně nejslavnější český cestovatelský podcast Travel 

Bible, kde se mísí zážitky z cest, rady pro plánování a různé typy cestování. Vznikla i 

stejnojmenná knížka, která radí, jak cestovat a jak se cestováním živit. 

3.2.4 Influencer marketing 

S nástupem sociálních sítí společně se stále stále větším využíváním internetu v rámci 

marketingové komunikace přišel i nový fenomén s názvem influencer marketing. Tento 

nástroj vyšel částečně z klasického product placementu, ale rozšířil se do dalších podob. 

Spousta firem začala používat influencer marketing jako stěžejní součást své propagace.  

Nejdříve je potřeba si definovat postavu influencera, který je podstatou tohoto typu 

marketingu. Influencer je člověk, který má určitý vliv na větší množství lidí. Vystupuje 
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nejčastěji na sociálních sítích a pomocí vytvářeného obsahu si buduje široké publikum 

sledujících, které dokáže přirozeným způsobem ovlivňovat (Podnikatel.cz, 2016).  

Influencer marketing si našel své místo v turismu díky tzv. word-of-mouth (WOM), které 

je považováno za jednu z nejúčinnějších forem komunikace, kdy dochází k osobní 

výměně informací o produktu či službě mezi cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, 

příbuznými či kolegy (Přikrylová a Jahodová, 2010). 

Ačkoliv byl z počátku influencer marketing využíván především hotely a velkými 

rezorty, jeho spojení s konkrétními destinacemi či zeměmi je pomalu na vzestupu. 

Důležitým aspektem se jeví schopnost influencerů zlepšit image dané destinace, což může 

být zásadní právě pro země či oblasti, které bojují se zažitými stereotypy a předsudky. 

Jak uvádí Femenia-Serra a Gretzel (2020), influenceři mnohdy mohou i za nadměrný 

nápor turistů, je proto třeba brát na toto úskalí zřetel. Na druhou stranu však rovněž mohou 

ovlivnit chování turistů, a šířit tak poslání nenásilnou formou. Příkladem takového 

ovlivňování chování je i česká kampaň #nejsemprase, v rámci které vyzývají české 

známé osobnosti z řad sportovců či umělců ke správnému chování k přírodě (Iniciativa 

#nejsemprase, 2020). 

Jako jeden z prvních států, která začala využívat influencery pro propagaci turistické 

destinace, byl Nový Zéland, který díky spolupráci s čínským blogerem nalákal tamější 

turisty k návštěvě této země. Soudobým příkladem je i influencer Jack Harries a jeho 

video 24 hodin v New Orleans, které má v současné době bezmála jeden milion shlédnutí 

(Sigala, 2018).  

Influencery můžeme rozdělit dle počtu sledujících na 4 typy (Tegtmeier, 2017): 

• nano-influencery – do 10 000 sledujících 

• mikro-influencery – 10 000-100 000 sledujícími 

• makro-influencery – 100 000-1 milion sledujících 

• mega-influencery – přes 1 milion sledujících 

S rostoucím významem influencer marketingu roste i význam nano a mikro-influencerů, 

kteří jsou nejen levnější a náchylnější ke spolupráci, ale zároveň nabízí více specifickou 

skupinu fanoušků. Lze tedy pomocí nich zasáhnout užší skupinu potencionálních 

spotřebitelů. Při propagaci treků jsou proto nano a mikro-influenceři zajímavou variantou. 
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3.2.5 Mobilní aplikace 

Se zrychlujícím se internetovým připojením a neustálým vývojem nových technologií 

přichází i řada aplikací zaměřená na cestování. Dle Kennedy-Edena a Gretzela (2012) lze 

cestovatelské aplikace rozdělit do 7 kategorií: 

• navigační 

• sociální – sdílení zážitků, rad a tipů 

• bezpečnostní/záchranné – přivolání pomoci, počasí 

• informační 

• mobilní marketing – lokální upozornění, akce 

• transakční – vstupenky, jízdenky, nákupy 

• zábavné – fotografie, videa, podcasty, průvodci 

Cestování, a to speciálně v případě dálkových treků, může být náročné a nebezpečné. 

Právě do těchto podmínek jsou vytvářeny mobilní aplikace. Jak již bylo zmíněno výše, 

jednou z nejznámějších je placená aplikace Guthook, ale za zmínku stojí i aplikace 

AllTrails či Gaia GPS (Stusalitus, 2020). Ať již při tvorbě nebo při užívání aplikace, je 

třeba mít stále na paměti, že mobilní telefon je vždy limitován výdrží své baterie a 

mobilním připojením. Ačkoliv některé aplikace dokáží snímat vaši polohu při tzv. 

letadlovém režimu, který šetří baterii, nemusí být určování polohy vždy přesné. Zároveň 

je třeba vzít v potaz absenci signálu a tím pádem nutnost zakomponovat do aplikace 

offline mode. 

Dle výzkumu prováděného pro Národní park Glacier (Stusalitus, 2020) patří mezi 

nejstěženější části mobilní aplikace: 

• stažitelné mapy 

• plánování trasy a její uložení 

• interaktivní mapa 

• informace o lokalitě 

• bezpečnostní informace 

• informace o počasí 

Mezi méně důležité respondenti zařadili možnost sdílení se sociálními sítěmi. Důležitým 

poznatkem bylo zjištění, že porovnávaným aplikacím chybělo v rámci interaktivních map 

zobrazení převýšení, které je při plánování trasy velmi stěžejní. Jako zajímavý bonus 
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v rámci aplikace lze zakomponovat možnost zpětného zhodnocení treku. Tím se 

poskytnou informace jak správcům daných oblastí, tak i dalším hikerům. 

Kogelnik (2014) naopak uvádí sociální sítě jako důležitou součást aplikace, která kromě 

sdílení fotek může umožnit i setkání hikerů, kteří se nacházejí v blízkém okolí. Velkou 

váhu dává rovněž 3D zobrazení daných lokací jako jsou jezera, hory, místa k přespání, 

významné zastávky na trase, a to vše spolu s potřebnými a aktuálními informacemi. 
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4. METODIKA PRÁCE 

Tato kapitola je věnována konkrétním metodám, které byly vybrány pro dosažení cíle této 

bakalářské práce. Vzhledem k tomu, že Hřebenovka nemá žádnou ucelenou koncepci 

marketingové komunikace, byly pro tuto práci zvoleny kvalitativní metody výzkumu. 

4.1 Online skupinová diskuze 

Pro vytvoření úspěšné marketingové komunikace bylo za potřebí nejdříve určit, jaké 

komunikační nástroje jsou pro propagaci pěších tras stěžejní, co by mělo být jejich 

obsahem, a na co si dát případně pozor. Z toho důvodu se jako nejlepší varianta jevila 

právě skupinová diskuze.  

Vzhledem ke krizovým opatřením v důsledku šíření viru SARS CoV-2 nebylo možné 

uskutečnit skupinovou diskuzi osobně. Náhradní možností proto byla online diskuze 

v podobě videokonference, která proběhla na platformě Zoom. 

Účastníci byli vybíráni na základě jednoho hlavního kritéria, kterým bylo absolvování 

dálkových pěších tras v jiných zemích než České republice. Oslovováni byli jak známější 

cestovatelé, kteří o svých túrách pravidelně přednáší na cestovatelských festivalech či 

sdílí své zážitky na sociálních sítích, tak i ti, kteří mají za sebou 1 až 2 treky. Záměrem 

tohoto postupu bylo i vzájemné porovnání názorů a pohledů mezi cestovateli s různým 

množstvím zážitků a zkušeností. Kontaktování proběhlo přes sociální sítě, či emailové 

adresy. Z celkového počtu 13 oslovených souhlasilo s účastí v diskuzi 9 z nich. Tři 

účastníci se nakonec z rodinných či zdravotních důvodů omluvili, tudíž finální počet 

účastníků byl 6, ze kterých 3 byli zkušení hikeři a 3 se zkušenostmi z 1 či 2 treků. 

Skupinová diskuze proběhla 28.3.2021 a trvala 1 hodinu a 33 minut. Tematicky byla 

rozdělena do 3 částí. Během celé diskuze byla promítána prezentace pro lepší orientaci 

účastníků s celkem 8 otázkami. Před začátkem diskuze se moderátor všech účastníků 

dotázal, zdali souhlasí s účastí ve výzkumu, s videokonferencí a se skutečností, že celá 

diskuze bude nahrávána a jejich odpovědi budou využity pro účely této práce. Současně 

byl všem účastníkům předem zaslán informovaný souhlas, který je součástí příloh této 

práce. 

V úvodní části moderátor představil sebe a jednotlivé účastníky. První část diskuze byla 

poté zaměřena na samotné účastníky a jejich zkušenosti a názory na treky. Tato část 

obsahovala celkem tři otázky: 
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1. Co vás vedlo k absolvování vašeho prvního treku a podle čeho jste si ho vybírali? 

2. Jaké informace jste si před trekem hledali a kde? 

3. Proč jste si místo českého treku vybrali zahraniční? Co by vás přimělo si příště 

vybrat český? 

Druhá část se již věnovala přímo Hřebenovce. Nejdříve byly uvedeny základní údaje a 

charakteristiky Hřebenovky, aby všichni účastníci měli stejné minimální znalosti o této 

trase. Tuto část tvořilo 5 otázek: 

4. Jaké nástroje by se v propagaci Hřebenovky měly nejvíce využívat? 

5. Co by na webových stránkách nemělo chybět? 

6. Co by mělo být obsahem na sociálních sítích? 

7. Je aplikace nutností? Pokud ano, co by měla obsahovat? 

8. Napadá vás ještě něco, co by se při propagaci Hřebenovky dalo použít? 

Třetí, poslední část, byla zaměřena na analýzu webových stránek, tedy na jediný 

instrument, který je v současnosti používán. 

Z online skupinové diskuze byl vytvořen audiovizuální záznam, který je bezpečně uložen 

v zaheslovaném počítači autora práce a je případně k dispozici ke zhlédnutí. 

4.2 Obsahová analýza webových stránek 

Webové stránky byly analyzovány na základě kvalitativních ukazatelů. Zkoumal se tedy 

převážně obsah a kvalita samotného webu. Vzhledem k nefunkčnosti stránek byla analýza 

kvantitativních ukazatelů, mezi které patří návštěvnost, počet prokliků či množství 

příspěvků, irelevantní, jelikož primárním cílem je vytvoření fungující a přehledné webové 

stránky. Webové stránky jsou rovněž hlavním komunikačním nástrojem Hřebenovky a 

zároveň prvním místem, kde by si potenciální hiker hledal potřebné informace. 

Dohromady bylo analyzováno 11 parametrů, převzatých ze studie zaměřené na Web 

Quality Index (WQI) pro oficiální stránky turistických destinací a upravených pro 

prostředí webové stránky Hřebenovky (Fernandéz-Cavia, 2014). 

1) Domovská stránka 

Domovská stránka je prakticky nejdůležitější část webu. Zve turisty k dalšímu 

prozkoumávání a pokud nepůsobí na první dojem zajímavě a atraktivně, může to mít 

negativní dopad na rozhodování ohledně návštěvy daného místa. V rámci hodnocení je 

zkoumáno, zdali je z jejího vzhledu zřejmé, o jakou destinaci se jedná, zdali obsahuje 
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úvodní video, či obrazovou projekci a zdali se na ní nachází užitečné odkazy jako FAQ, 

aktuality, mapa stránky či vyhledávací okénko. 

2) Kvalita a množství obsahu 

Tato část analýzy je zaměřená na obsahovou stránku webu. Zde by měly být k nalezení 

veškeré informace, které hiker k absolvování treku potřebuje. Mezi ně patří např. 

možnosti dopravy na začátek či část treku, na jaké etapy lze trek rozdělit, upozornění na 

omezení jako jsou restrikce na území CHKO, národních parků a přírodních rezervací, 

informace o počasí, seznam míst k přespání či doplnění jídla a vody, zajímavá místa podél 

trasy apod. 

3) Struktura webu 

Tento parametr analyzuje organizaci webu. Hodnotí se náročnost orientace, hledání 

potřebných informací, rozvržení menu a jednotlivých záložek, navazování odkazů a 

jednotlivých informačních kanálů. 

4) User-friendly prostředí 

Příjemné a intuitivní prostředí pro návštěvníka stránky je tvořeno jednoduchou a 

zapamatovatelnou adresou stránky, aktuálností informací na webu, velikostí písma a 

výběrem ikon a jejich schematičnost. 

5) Marketing 

Marketingová stránka webu souvisí s možností propojení s dalšími potřebnými weby jako 

jsou dopravci, ubytovací zařízení nebo rezervační systémy. Případně může webová 

stránka obsahovat i e-shop s vlastními produkty. 

6) Jazyky 

Možnost přepnutí stránky do jiného jazyka je nedílnou součástí všech webových stránek, 

které očekávají návštěvnost zahraničních zákazníků. Web by kromě oficiálního jazyka 

měl standardně obsahovat anglický překlad a případně další možnosti dle vlastního 

uvážení. 

7) Branding 

Tento parametr analyzuje celkovou provázanost image značky skrze celý web. Součástí 

je design webu a jeho sladění s logem značky, výběr obrazového obsahu a celková 

atmosféra webu. 
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8) Obsah textů 

Atraktivita obsahu je důležitým aspektem při přesvědčování potenciálních hikerů 

k absolvování daného treku. Hodnotí se jak textová, tak obrazová část stránky. 

9) Interaktivita 

Interaktivita webové stránky spočívá v možnostech stažení mapy treku, hledání 

významných míst podél cesty, možnostech zobrazení aktuálních informací o ubytovacích 

zařízeních či individuální plánování etap. 

10) Sociální stránka 

Propojení webových stránek se sociálními medii je dobrým nástrojem pro vytvoření 

vztahu se zákazníky. Hodnotí se množství možností, jak mohou hikeři sdílet své zážitky, 

poznatky, videa a fotografie. Je tak možno učinit buď pomocí speciální sekce na 

webových stránkách či propojením s dalšími sítěmi jako je Facebook či Instagram. 

11) Mobilní prostředí 

Kompatibilita s chytrými mobilními telefony je v dnešní době nutností. Webové stránky 

by měly být navržené pro mobilní zobrazení, obzvláště pokud se jedná o webové stránky 

treku, kdy se předpokládá, že na nich bude hiker hledat potřebné informace během cesty 

právě z mobilu. 

Z informací získaných ze skupinové diskuze a z analýzy webových stránek, bude 

následně možné identifikovat nedostatky a navrhnout vhodné změny. 
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5. HŘEBENOVKA 

Tato kapitola je zaměřena přímo na Hřebenovku, na její historii a současnost spolu se 

základními informacemi a problematikou spojenou s jejím obnovením.  

5.1  Historie a současnost 

Turistická trasa zvaná Modrá hřebenovka vznikla na začátku 20. století, konkrétně 

13. dubna 1902, kdy se zástupci německých horských a turistických spolků, kteří v té 

době operovali na území severních Čech, sešli s cílem naplánovat jednotně značenou 

stezku vedoucí přes Lužické hory (Hřebenovka, 2020). 

Původní začátek trasy byl na Ještědu, odkud stezka pokračovala přes Lužické hory až do 

NP České Švýcarsko. O rok později se k projektu připojily další horské spolky a Modrá 

hřebenovka byla prodloužena až na Sněžku. V roce 1905 došlo k dalšímu prodloužení, a 

to přibližně o 290 km v rámci Krušnohorské části. V té době se začala naplňovat i idea o 

zpřístupnění téměř všech hřebenů od Sárska po Slezsko (Hřebenovka, 2020). 

Největší slávu zaznamenala Modrá hřebenovka v období 1. republiky, kdy vedla 

z německého Blankensteinu nad Sálou přes celé Krušné hory do Českého Švýcarska a 

dále přes Lužické hory, Ještědský hřbet a Jizerské hory do Krkonoš, odkud pokračovala 

přes Broumovsko, Orlické hory a Kralický Sněžník, a to až na nejvyšší vrchol Hrubého 

Jeseníku Praděd. Oficiální konec měla v Krnově a té doby dosahovala délky přibližně 

800 km. Ačkoliv cesta převážně vedla přes hlavní hraniční horský hřeben, v mnoha 

místech překračovala hranici na německé či polské území (Kudy z nudy, 2021). 

Autoři z webu Nalehko (2020) zmiňují zajímavost, že „…v disciplíně dálkového chození, 

v níž se dnes dávají za vzor americké dálkové trasy nebo západoevropské trasy GR, byla 

již před více než sto lety na našem území stovky kilometrů dlouhá značená trasa, která 

byla vybavena množstvím horských chat a která se až do druhé světové války pravidelně 

chodila a zároveň těšila velké oblibě.“ Historická Modrá hřebenovka nás tímto utvrzuje 

v popularitě a tradici dálkové turistiky v Česku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Modrá hřebenovka vznikla jako projekt německých 

turistických spolků, byl její zánik kvůli politickým změnám a změnám skladby 

obyvatelstva po druhé světové válce téměř nevyhnutelný. K jejímu částečnému obnovení 

došlo až v roce 2019, kdy je v současné době vyznačena 400 km dlouhá trasa, která 
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spojuje Lužické hory, Ještědský hřbet, Krkonoše, Broumovsko, Orlické hory, Kralický 

Sněžník a Jeseníky a obsahuje dále i několik odboček na Polské území (Nalehko, 2020). 

Současná Hřebenovka vychází z původního značení, které se podobá cimbuří. Vývoj 

značení můžeme vidět na obrázku č.2. 

Obrázek 2: Původní a současné značení Hřebenovky 

 

Zdroj: Nalehko (2020) 

Trasu Hřebenovky lze tudíž poznat podle modročerveného znaku, jenž je umístěn na 

směrovkách a tabulkách místního značení. Pro názornější zobrazení symbolu slouží 

obrázek č. 3. 

Obrázek 3: Oficiální symbol Hřebenovky 

 

Zdroj: Nalehko (2020) 
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5.2  Problematika Hřebenovky 

Obnovení původní Modré Hřebenovky je spojeno s několika problémy, které ve výsledku 

způsobují zmatečnou komunikaci a poměrně náročné hledání oficiálních informací. 

Obnovovací projekt 

Hřebenovka se v roce 2019 začala obnovovat pod projektem Česko-polská 

Hřebenovka – východní část, který vznikl pod záštitou Evropské unie a Evropského 

fondu pro regionální rozvoj v rámci kampaně Překračujeme hranice 2014-2020.  

Projekt kromě opětovného proznačení rovněž počítá s obnovou 8 rozhleden a 

vybudováním 3 rozhleden nových, dále počítá s výstavbou infocenter a symbolickým 

obnovením Jánského mostu v Neratově. Plánované ukončení projektu je v říjnu 2021. 

Do projektu jsou zakomponovány i propagační aktivity, které v sobě zahrnují (Česko-

polská Hřebenovka – východní část, 2018): 

• webový portál www.hrebenovka.cz 

• společné propagační logo (viz obrázek č.4) 

• image fotografie 

• virtuální prohlídky 

• články v tisku 

• propagační akce 

• trhací mapy 

• drobné propagační předměty 

• prezentace výsledků pro zástupce médií a touroperátory 

• mobilní aplikace 

Obrázek 4: Logo Hřebenovky 

 

Zdroj: Hřebenovka (2020) 
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Hřebenová trasa Krušných hor 

V rámci kampaně Ahoj sousede 2007-2013 vznikl pod záštitou Evropské unie a 

Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt s názvem Renesance pěší 

turistiky – projekt Hřebenová trasa Krušných hor. 

Tento projekt by měl kopírovat trasu historické Modré hřebenovky a propojit území 

Smrčin a Krušných hor až na Děčínský Sněžník (Živý kraj, 2014). Z internetových zdrojů 

však nelze zjistit, z jaké části, a zda byl vůbec projekt realizován. 

Tyto dva na první pohled na sebe navazující projekty nemají spolu příliš společného, a 

tak ve výsledku způsobují spíše zmatek. Navíc je potřeba zmínit, že i většina českých 

pohoří má své vlastní hřebenové trasy. Ty sice nejsou oficiálně značenými trasami, avšak 

ve výsledku jsou stavěny na stejnou úroveň jako Hřebenovka, a to právě v důsledku její 

špatné komunikace a propagace. 

5.3  Výsledky analýzy webových stránek 

Webové stránky Hřebenovky (www.hrebenovka.cz) byly analyzovány z pohledu 11 

parametrů, jejichž jednotlivá hodnocení budou popsány níže. Pro představu je na obrázku 

č. 5 znázorněna současná podoba hlavní stránky. 

Obrázek 5: Současný vzhled webové stránky 

 

Zdroj: Hřebenovka (2020) 
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1) Domovská stránka 

Hlavní neboli domovská stránka je na první pohled zajímavá a velkorozměrná fotografie 

dobře upoutá pozornost. Po však asi 10 vteřinách se fotografie a výškový profil mění a 

vzhledem ke své rozměrnosti to návštěvníka ve výsledku spíše ruší. Rovněž by měl pro 

lepší návaznost výškový profil v jednotlivých oblastech na sebe navazovat, což se při 

posunu na další kraj neděje. Dle charakteru trasy by bylo také lepší rozdělit profil ne dle 

krajů, nýbrž dle pohoří, jelikož např. Krkonoše leží jak v Libereckém, tak 

v Královehradeckém kraji, ale pro hikera je názornější a nápomocnější zobrazení profilu 

trasy na území celého pohoří. 

Na první pohled návštěvník webu nemůže zjistit, o čem tento web přesně je, jelikož první 

upřesňující informace „Hřebenovka – vrcholová trasa vedoucí z Libereckého kraje přes 

Německo, Polsko a Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj až na Praděd.  

Poznejte trasu, která byla proznačena již na začátku 20. století a provede vás přes 

vrcholky všech pohoří při hranici.“ se nachází až pod popisem danému kraje. 

Co se týče odkazů, nenacházejí se nikde na stránce ani FAQ, ani aktuality, ani mapa 

stránky, ani vyhledávací okénko. 

2) Kvalita a množství obsahu 

Při analýze webových stránek byla zjištěna absence většiny důležitých informací, které 

hiker pro plánování své cesty potřebuje. Chybí zde základní informace jako začátek a 

konec treku, celková délka či možnosti dopravy. Ačkoliv horní menu nabízí zobrazení 

oblastí a etap, nesplňuje tato záložka zcela svůj účel. Lze si takto zobrazit pouze 

jednotlivé kraje, kterými Hřebenovka prochází, navíc při rozkliknutí jednotlivých oblastí 

z menu je zobrazena stránka s jednou fotografií a krátkým textem (viz. obrázek č. 6) 
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Obrázek 6: Vzhled stránky – Pardubický kraj 1 

 

Zdroj: Hřebenovka (2020) 

Jiný obsah se zobrazí, pokud je Pardubický kraj rozkliknut z okna ve spodní části hlavní 

stránky. V tomto případě se zobrazí jiná fotografie i jiný text, pod který je přidána nabídka 

pěti možností k rozkliknutí (viz obrázek č. 7). 

Obrázek 7: Vzhled stránky – Pardubický kraj 2 

 

Zdroj: Hřebenovka (2020) 

Spodní nabídka po rozkliknutí zobrazí seznam míst a nabídne zobrazení interaktivní 

mapy. Po zaměření se např. na ubytování, je zobrazena nabídka hotelů, penzionů či chat, 
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které jsou vzdálené třeba i 20 km od trasy a neodpovídají typu ubytování, které by hiker 

na své cestě vyhledával. 

Na webu zcela chybí informace ohledně legislativních omezení podél trasy, míst, kde je 

možné si doplnit vodu či dokoupit zásoby, zajímavých přírodních a historických místech 

nebo opravdové rozdělení do etap s kilometráží a převýšením. 

3) Struktura webu 

Problematika struktury webu byla zmíněna již výše, kdy přes dva různé odkazy, které by 

logicky měly vést na stejnou stránku, se návštěvník dostane na dvě rozdílné. Obecně však 

lze říci, že rozvržení menu je nedostatečné a graficky ne zcela vhodně rozložené. Záložka 

Oblasti a etapy byla již zanalyzována. Druhá záložka Co je Hřebenovka nenabízí všechny 

potřebné informace, nýbrž umožňuje jen zobrazení historie Hřebenovky. Poslední 

záložka Multimédia obsahuje podsložky Fotogalerie, Virtuální prohlídky a Videospoty. 

Fotogalerie nabízí zobrazení dle jednotlivých krajů. I zde by bylo vhodnější použít 

interaktivní mapu s vyznačenými místy a jejich fotografiemi. Virtuální prohlídky nabízí 

zobrazení vybraných míst jen ze tří krajů z pěti. Virtuální prohlídky nejsou špatný nápad, 

avšak opět by bylo lepší sem umístit mapu s trasou hřebenovky a s vyznačením míst, která 

si lze prohlídnout pomocí virtuální prohlídky. Poslední podzáložka Videospoty nabízí 

obsah též jen ze tří krajů. Spoty samy o sobě nejsou špatně zpracované, avšak jejich obsah 

není zaměřený primárně na hikery, ale na jednodenní výletníky. Účelem opětovného 

vyznačení historické trasy, která měří dohromady několik stovek kilometrů, by nemělo 

být přilákání cykloturistů a rodin s dětmi, ale mělo by namísto toho podpořit dálkovou 

pěší turistiku a umožnit spatření všech krásných míst na jedné cestě. 

Poslední odkazy, které se na stránce objevují, jsou na sociální sítě Instagram, Facebook a 

YouTube. Instagram odkáže na zobrazení příspěvků pomocí hashtagu #zazijhrebenovku, 

kde ne ve všech případech byl hashtag použit přímo ve spojení s Hřebenovkou. Kliknutí 

na Facebook odkáže na fanouškovskou stránku Regionu Liberec a YouTube taktéž ukáže 

profil Region Liberec s dohromady čtyřmi videi, kde ani jedno video není věnované 

Hřebenovce. 

4) User-friendly prostředí 

Adresa webových stránek neobsahuje žádná slova či jiné prvky navíc, je tak dobře 

zapamatovatelná a dohledatelná. Co se však týče zbylých aspektů k hodnocení jako je 

např. aktuálnost informací, je situace opačná. Web celkově neposkytuje mnoho 
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informací, natož pak informace závislé na aktuálnosti. Bylo by proto vhodné doplnit 

různé články z časopisů, novin, reporty z akcí či aktuální informace ze situace na trase, 

například pak stav koryt, možné uzavření některých ubytovacích zařízení nebo omezení 

v době pandemie. 

Zobrazení určitých stránek není vždy graficky dodělané, a proto se stává, že se část textu 

překrývá s částí grafiky apod. Rovněž text na stránce není zarovnán do bloku, což 

návštěvníka odradí od čtení a sníží v jeho očích kvalitu webu. 

5) Marketing 

Hřebenovka jako taková v současné době nenabízí žádné prodejní předměty, a tak zde 

není důvod ke zřízení e-shopu. Co se týče propojení s dalšími weby, lze se po složitém 

proklikání k seznamu ubytování dostat k odkazu na webové stránky daného zařízení. 

Jakékoliv jiné propojení, například pak s dopravci, na stránce chybí. 

6) Jazyky 

Webové stránky nabízí zobrazení jen v českém jazyce. V dnešní době by zejména stránky 

inzerující určitou turistickou destinaci měly nabízet překlad do jiných jazyků.  

7) Branding 

Logo Hřebenovky je zobrazeno na stejném místě na všech stránkách webu. To je však 

jediná spojitost mezi webovou stránkou a Hřebenovkou. 

Výběr obrazového materiálu je vcelku adekvátní, a to až na pár případů, kdy se na 

fotografiích či videích neobjevují cílové skupiny, namísto toho jsou zde k nalezení lidé 

v každodenním oblečení, děti na koloběžkách nebo výletníci na pláži. 

Z celého webu je cítit spíše propojení s jednotlivými kraji než s Hřebenovkou. Rovněž 

mapa trasy, která je nejvíce stěžejní, se automaticky nezobrazuje na žádné ze stránek a 

lze ji otevřít jen při hledání bodů zájmu jako ubytování, turistické cíle aj. 

8) Obsah textů 

Obsahová stránka textů zcela neodpovídá požadavkům, které hiker má, jelikož poskytuje 

jen malou část potřebných informací. Některé informace rovněž není možné na stránkách 

vůbec dohledat. Vizuálně text působí rušivě, jelikož, jak už bylo zmíněno dříve, není 

zarovnán do bloku. Obrazová část stránky je ve své podstatě v pořádku, avšak výběr 
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jednotlivých fotografií není vždy adekvátní, a tak stránka ve výsledku nepůsobí na hikera 

přesvědčivě. 

9) Interaktivita 

Webové stránky nenabízejí stažení mapy, ani přímo neodkazují na možnost zobrazení 

trasy na portálu Mapy.cz. Interaktivní mapa je sice na určitých stránkách k nahlédnutí, 

avšak ve většině případů zobrazuje tolik možností, že se mapa stává nepřehlednou, a to i 

kvůli tomu, že zobrazuje místa, která nejsou v bezprostřední blízkosti trasy. 

Možnost individuálního plánování etap skrze interaktivní mapu zde také chybí a stránky 

nenabízejí ani zobrazení přibližného itineráře určité etapy. 

10) Sociální stránka 

Jak již bylo zmíněno výše, propojení se sociálními sítěmi neodkazuje ve dvou ze tří 

případů na profil Hřebenovky, nýbrž na Region Liberec. Jediný způsob, jak může hiker 

sdílet své zážitky ve spojitosti s Hřebenovkou, je pomocí hashtagu #zazijhrebenovku. 

Také zde není žádný odkaz na články na blozích cestovatelů, fórech či jiných 

outdoorových webech nebo upozornění na nadcházející události apod. Hiker také nikde 

na stránce není vyzván k zanechání reference či ke sdílení svých zážitků. 

11) Mobilní prostředí 

Mobilní zobrazení webu je částečně přizpůsobeno zařízení. Některé texty však nejsou 

k přečtení a grafika stránky není příliš přehledná. Menu je v mobilním zobrazení 

vyskakovací a funguje správně. Čím více kroků návštěvník na webu provede, tím horší 

je přizpůsobené zobrazení. Interaktivní mapa je na mobilním zařízení nepřehledná a 

víceméně nepoužitelná. I po případném doplnění nejdůležitějších informací, je jejich 

hledání na mobilu během cesty dosti náročné a vyčerpávající. 

Výsledek obsahové analýzy webu je neuspokojivý. Ani v jednom z analyzovaných 

parametrů webová stránka Hřebenovky neuspěla. Z pohledu hikera jsou webové stránky 

nedostatečné a neposkytují potřebné informace. Nelze je označit za oficiální stránky 

Hřebenovky. Na základě výsledků z diskuze a z obsahové analýzy bylo rozhodnuto, že 

jednodušší a lepší variantou, než je úprava webu, bude kompletní redesign a změna 

struktury webových stránek, která je popsána v následující kapitole. 
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5.4 Výsledky skupinové diskuze 

Skupinová diskuze proběhla se 6 účastníky, ze kterých byla jedna polovina tvořena 

začínajícími a druhá zkušenými hikery. Přinesla jak nové poznatky, tak i potvrdila 

informace získané z literární rešerše. 

1. Otázka – Co vás vedlo k absolvování vašeho prvního treku a podle čeho jste ho 

vybírali? 

Většina účastníků se shodla na obecném důvodu, proč vyrazili na trek. Všichni hledali 

určitou změnu ve svém životě, chtěli zažít něco nového. Rovněž většina rozhodnutí 

probíhala v návaznosti na ukončení určité fáze jejich života (maturita, sportovní kariéra, 

práce apod.). Někteří z účastníků také podotkli, že je k absolvování prvních treků dovedli 

jejich přátelé, a pro mnohé to znamenalo útěk z reality každodenního života. Zajímavé 

shrnutí nabídl jeden z účastníků, který řekl, že chtěl zažít nějaké pořádné dobrodružství, 

a tak se u něj sešlo hned několik motivů dohromady. Těmi bylo právě dobrodružství, útěk 

do divočiny a hlubší vztah k chůzi. 

Mimo diskuzi lze doplnit, že spousta hikerů, kteří vyráží na treky, našli prvotní inspiraci 

právě ve filmech či knihách jako je Útěk do divočiny či Divočina. 

Jakožto obecný důvod pro absolvování treků nebo jen jeho samotné vyhledávání účastníci 

uváděli kromě výše zmíněného dobrodružství i svobodu. Jako další důležité aspekty 

účastníci zařadili: 

• poznávání svých možností a limitů 

• vystoupení z komfortní zóny 

• čas strávený sám se sebou 

• vyčištění hlavy 

Během diskuze na první otázku zazněla důležitá poznámka ohledně hlavního rozdílu mezi 

lidmi, kteří chtějí jet na pláž k moři, a těmi, kteří chtějí vyrazit na trek Je tím forma 

odpočinku. Ti, co volí dovolenou u moře na pláži si potřebují odpočinout fyzicky, zatímco 

lidé odjíždí na trek, aby si odpočinuli psychicky. S tím souvisí i ono hledání svobody, 

které jeden z účastníku přirovnal ke droze, které chcete mít čím dál tím víc. 
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2. Otázka – Jaké informace jste před trekem hledali a kde? 

Část účastníků uvedla, že jejich první střetnutí s daným trekem nebylo přes oficiální 

stránky, nýbrž skrze články jiných cestovatelů na tematicky zaměřených webech. 

Nejčastějším způsobem hledání informací bylo u respondentů vyhledávání na Googlu 

pomocí klíčových slov. Mezi ně patří např. dálkový trail v Evropě a jemu podobné. 

Následně začali hledat oficiální stránky a potřebné informace jako je doprava na místo 

nebo zdali si lze někde přečíst o zkušenostech ohledně absolvováním treku. Rovněž jako 

zdroj informací uvedli YouTube a shrnující videa hikerů z daného treku či videa ohledně 

potřebného vybavení. 

Mezi nejčastěji hledané informace účastníci zařadili: 

• způsob dopravy na místo 

• délku treku a způsob rozdělení etap 

• možnosti ubytování po cestě 

• možnosti dokoupení zásob 

• alternativy trasy  

Jeden z účastníků naopak uvedl, že informace k treku vůbec nehledal na oficiální stránce, 

ale místo toho navštívil přednášku o absolvování onoho treku a poté se i osobně sešel 

s jedním z přednášejících, aby získal potřebné informace. Tento případ je však spíše 

výjimkou než pravidlem. 

3. Otázka – Proč jste si místo českého treku vybrali zahraniční? (Co by vás přimělo 

si příště vybrat český?) 

Tato otázka obecně mezi účastníky vyvolala zajímavé reakce. Někteří z nich přiznali, že 

nikdy nad touto otázkou nepřemýšleli. Jeden z účastníků však uvedl, že podle něho Češi 

odjíždí do zahraničí proto, protože českou přírodu již znají, a tedy je tu nečeká nic nového, 

což doplňuje i poznámkou, že to nemusí být vždy nutně pravda. 

Další z účastníků přinesl více odborný pohled. Konstatoval, že Česko má určitý 

charakteristický reliéf, který obsahuje od všeho něco, ale nikde žádný extrém. Nemůže 

tudíž lákat na extrémní podmínky či krajinu. 
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Rovněž zde opět zazněla zmínka o dobrodružství a svobodě, které jsou pobytem 

v zahraničí umocněny. Stále to lidé berou jako formu cestování, které je spojeno s 

poznáváním cizí země. 

V rámci tohoto tématu se objevila první negativní poznámka ohledně propagace českého 

treku jako takového. Jeden z účastníků uvedl, že není pro to, aby se nějaký český trek 

propagoval vzhledem k tomu, že to přiláká do české přírody lidi, kteří tam nemají co dělat 

a může tak hrozit zničení hezkých míst. Je proto nutné se zamyslet nad tím, aby propagace 

přitahovala opravdové hikery, a to zahraniční i české, a eliminoval se nárůst 

každodenních turistů, což vzhledem k dostupnosti a infrastruktuře bude velmi náročné. 

Jako možné řešení byl zmíněný způsob, který funguje v USA, kdy v každé určité sekci 

treku operují tzv. rangeři a skupiny dobrovolníků, kteří udržují čistotu na místech 

přespání apod. 

4. Jaké nástroje by se v propagaci Hřebenovky měly nejvíce využívat? 

Hlavní nástrojem by dle účastníků určitě mela být webová stránka, která by obsahovala 

informace o treku, mapu, praktické tipy, všechny potřebné informace. Jeden z účastníků 

také upozornil na to, že současný stav webových stránek je více než špatný, jelikož 

obsahují jen pár vět o lokalitě. Chybí zde základní informace jako oficiální začátek a 

konec, místa k přespání, typ reliéfu a ve srovnání se stránkami jiných treků neobsahují 

nic. Ve webových stránkách proto vidí velký prostor ke zlepšení. 

Rovněž i aplikaci vidí účastníci jako dobrý nástroj. Ty již existující obsahují například 

mapu míst zobrazující, kde se nachází pramen, kde nakoupit jídlo, popřípadě možnosti 

různých typů ubytování. Naopak na otázku průvodce bylo řečeno, že není přímo nutností 

pro trek, ale může být nápomocný pro začínající hikery. 

Sociální sítě jsou dle účastníků diskuze samozřejmostí. Fungují jako místo, kam se mohou 

přidávat fotografie, informace, zkušenosti. Jedná se tedy o ukázku toho, co se dá na 

daném treku vidět a zažít. Zmíněna také byla skutečnost, že i spousta hikerů si vybírá své 

další cesty na základě příspěvků a doporučení jiných hikerů. Většina účastníků se shodla 

na tom, že v dnešní době mají známé osobnosti obrovský vliv na sociálních sítích a jejich 

využití může být rovněž zajímavým propagačním nástrojem. 

Zajímavou poznámkou mimo téma bylo zjištění jednoho z respondentů, že trasa 

Hřebenovky vede poblíž jeho bydliště. O této skutečnosti vůbec nevěděl a jen to dle jeho 

slov utvrzuje v nedostatečné komunikaci. 
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5. Co by na webových stránkách nemělo chybět? 

Dohromady s odpověďmi z předešlé otázky se stěžejní obsah webových stránek vymezil 

na následující položky: 

• interaktivní mapa treku s převýšením a s vyznačenými místy (spaní, pramen, 

zajímavosti) 

• oficiální začátek a konec 

• sekci „před startem“ – nákup kartuše, doprava, vybavení 

• legislativní omezení 

• možnosti vyprání 

• seznam míst k přespání, případně možnost rezervace ubytování předem 

• možné rozdělení do etap 

Během diskuze ohledně webových stránek byl položen návrh na zřízení nových útulen 

pro 6-8 lidí, které by byly spravovány danou oblastí, která by hlídala její stav a čistotu. 

K těmto útulnám by měli přístup jen hikeři s povolením. 

6. Co by mělo být obsahem na sociálních sítích? 

V rámci této otázky bylo doporučeno podívat se a případně se inspirovat u Stezky 

Českem, která má hezké a přehledné webové stránky a rovněž i profily na sociálních 

sítích. Připojila se také k iniciativě Nejsem prase, která byla zmíněná již v teoretické části 

této práce. 

Obsah by dle respondentů měl kopírovat z části webové stránky, čili sdílet něco 

poutavého a něco praktického, co by hikera navnadilo, a zároveň mu poskytlo informace, 

které požaduje. Jeden z účastníků podotkl, že by Hřebenovka mohla mít klidně svůj 

vlastní profil na sociálních sítích, nejen hashtag, jelikož vzhledem ke své délce (přes 

400 km) má určitě co nabídnout. 

Respondenti také souhlasili s tím, že využití spolupráce s influencerem, konkrétně tedy 

se známým hikerem, je v dnešní době jedna z nejúčinnějších cest, jak danou věc dostat 

do povědomí veřejnosti. Pokud by se pro spolupráci oslovil vhodný hiker, který veřejně 

zastává správné chování v přírodě, tak by to mohla být správná cesta, jak nalákat na český 

trek opravdové hikery, a ne pouze jednodenní turisty. 
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7. Je aplikace nutností? Pokud ano, co by měla obsahovat? 

Někteří účastnící diskuze se vyjádřili velmi pozitivně k vytvoření aplikace pro 

Hřebenovku, avšak zazněl i názor, že vytvoření aplikace je až pomyslnou třešničkou na 

vrcholu všech předešlých nástrojů, a v případě funkčních webových stránek 

nepředstavuje nutnost pro existenci Hřebenovky. 

Zmíněna byla také skutečnost, že Česká republika disponuje nejlepší mapovou aplikací 

na světě, tudíž by se nabízela spolupráce s portálem Mapy.cz, který by poskytl mapový 

podklad, do kterého by se nanesly body zájmu, přístřešky, prameny a dohromady 

s itinerářem na jednom místě by zefektivnili absolvování treku. Oproti průvodci totiž 

aplikace velmi šetří čas i celkovou hmotnost. 

8. Napadá vás ještě něco, co by se při propagaci Hřebenovky dalo použít? 

Jeden z respondentů uvedl, že by v rámci webových stránek přizpůsobil vizuál tak, aby 

odpovídal logu a názvu Hřebenovka. Měl by tudíž korespondovat s reliéfem, který toto 

slovo představuje. Kromě adekvátních fotografií by se zde mohl objevit výřez severní 

části Čech tak, aby se návštěvník mohl ztotožnit s lokalitou, kde se dané místo nachází. 

Jeden z respondentů uvedl jako další možnost použití určitých motivačních nástrojů jako 

je např. certifikát o absolvování. Další variantou by mohla být knížka fungující jako pas, 

kam by hiker sbíral razítka vždy, když by prošel určitou etapu či určitým místem. Tento 

způsob je velmi populární u skotských treků. 

V rámci doplnění bylo shrnuto, že pokud budou webové stránky a aplikace kvalitně 

zpracovány, Hřebenovka si najde přes sociální sítě a sdílení cestu k lidem sama. 

Promítání webových stránek a jejich zhodnocení 

Všichni respondenti projevili zklamání vůči současnému stavu webových stránek. Zazněl 

i názor, že tyto stránky nemají s Hřebenovkou nic společného, a bylo by proto lepší 

navrhnout zcela nové. Další z respondentů stránky charakterizoval jako „extrémně 

odfláknuté“ i vzhledem k chybějícímu zarovnání textu do bloku, které působí 

neprofesionálně. Během závěrečných komentářů zaznělo i přirovnání webových stránek 

ke středoškolskému projektu, či že stránky fungují spíše jako propagace krajů než 

samotné Hřebenovky a hikingu. Přínosným poznatkem na závěr byl návrh na přeložení 

webových stránek nejen do angličtiny, ale vzhledem k průběhu trasy, která vede i přes 

polské území, rovněž do polštiny.  
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6. NÁVRH MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

Návrh marketingové komunikace vychází z výsledků obsahové analýzy webových 

stránek, z poznatků získaných skupinovou diskuzí, z dostupné literatury a v poslední řadě 

také z vlastních zkušeností. Komunikace je navržena pro rok 2022, avšak vzhledem 

k absenci sezónnosti ji lze implementovat kdykoliv. 

Na základě zjištěných informací byl vytvořen návrh marketingové komunikace, který 

v sobě zahrnuje následující nástroje: 

• webové stránky 

• sociální sítě 

• spolupráci s influencerem 

• aplikaci 

• doplňkové předměty 

Tyto nástroje byly postupně rozpracovány a v závěru doplněny o další možnosti, které lze 

použít, ale které nejsou pro samotnou propagaci nezbytně nutné. 

6.1  Cílová skupina 

Jako první krok byla určena cílová skupina a cíle marketingové komunikace. Ze 

skupinové diskuze vzešel jednotný názor, že by propagace neměla cílit na širokou 

veřejnost, protože by zde hrozilo zničení přírody v důsledku velkého náporu turistů. 

Cílová skupina je proto užší a tvoří ji: 

• převážně čeští hikeři 

• lidé s kladným vztahem k přírodě a k putování 

• absolventi jiných treků 

Webové stránky jsou přeloženy do anglického a polského jazyka, což směřuje 

komunikaci na stránkách k hikerům z celého světa. Zbylá komunikace však probíhá jen 

v českém jazyce, a proto skupina zahraničních hikerů není primárně brána jako cílová. 

6.2  Cíle marketingové komunikace pro rok 2022 

Jelikož marketingová komunikace Hřebenovky prakticky neexistuje, vztahují se cíle spíše 

k samotnému vytvoření a zapojení vybraných nástrojů do komunikace. Jsou jimi: 

• vytvořit funkční webové stránky 
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• začít s aktivitou na sociálních sítích 

• vytvořit doplňkové předměty (certifikát, pas) 

• vytvořit aplikaci 

• nastavit spolupráci s vybraným influencerem 

• zvýšit počet českých i zahraničních hikerů absolvujících Hřebenovku 

• dostat Hřebenovku do povědomí hikerů 

6.3  Návrh komunikačních nástrojů 

V následujících podkapitolách jsou představeny a rozebrány zvolené komunikační 

nástroje, které tvoří marketingovou komunikaci Hřebenovky. 

6.3.1 Webové stránky 

Ze skupinové diskuze vzešlo doporučení pro navržení zcela nových webových stránek. 

Při jejich návrhu byly využity informace ze skupinové diskuze, dostupné literatury, dále 

také z vlastních zkušeností a z webových stránek jiných treků. 

Struktura webu 

Následující schéma č. 1 zobrazuje strukturu webu, kdy hlavní část představují jednotlivé 

záložky na domovské stránce, které při najetí myší zobrazí nabídku pod ní. 

Schéma 1: Struktura webu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Záložka Hřebenovka obsahuje všechny nezbytné informace, které hiker pro absolvování 

trasy potřebuje znát. Podzáložka Historie se zde nachází z důvodu více než 100leté 

historie, která se k Hřebenovce váže, a která by právě mohla i při propagaci hrát 

významnou roli. Podzáložka Základní informace v sobě pojme náležitosti jako je oficiální 

začátek a konec, oblasti, délka trasy, způsob orientace apod. Zároveň v rámci stránky 

nabídne i přesměrování na jednotlivé etapy. Na jednotlivé etapy se však lze dostat i přímo 

skrze nabídku záložky Hřebenovka. Dle počtu etap se buď každá etapa dá jako samostatná 
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podzáložka, popřípadě se přes podzáložku Etapy návštěvník přesměruje na seznam 

daných etap. 

Sekce Před začátkem umožňuje návštěvníkovi webu získat informace, které mu usnadní 

přípravu na Hřebenovku. Podzáložka Vybavení obsahuje seznam doporučených věcí, 

které by měl hiker s sebou mít. V mezinárodní mluvě se mu obecně říká gear list. 

Současně se na stránce nachází upozornění na legislativní omezení a odkaz na další 

podzáložku Omezení. V sekci Omezení je k nahlédnutí mapa zobrazující oblasti, kterými 

bude hiker procházet s odkazem na omezení, která pro danou oblast platí. Tyto omezení 

jsou následující (Larysz, 2020): 

• Národní park – V 1. zóně NP mi je nakázáno se pohybovat pouze po vyznačených 

stezkách a nocování je až na výjimky zakázáno. Všechny NP specifikují nocování 

ve svém návštěvním řádu a v některých lze najít nouzová místa k přespání.  

• Chráněná krajinná oblast – V CHKO je nocování povoleno, avšak v případě, že 

se na území CHKO vyskytuje rovněž Národní přírodní rezervace, platí pro tuto 

oblast stejná pravidla jako pro NP. 

• Národní přírodní rezervace – V NPR platí stejná pravidla jako pro NP a nocování 

je zde zcela zakázáno. 

Zároveň je nutné definovat, co se rozumí tábořením a nocováním (Larysz, 2020). 

• Tábořením se rozumí „přenocování za zvýšeného komfortu použitím přístřešku, 

především stanu, a další doprovodné aktivity, jako je např. příprava stravy, 

hygiena, likvidace odpadků apod.“ 

• Nocováním se rozumí „přenocování pod širákem za sníženého komfortu bez 

použití přístřešku, bez rozdělání ohně a bez zanechání jakýchkoli odpadků v místě 

přenocování.” 

Vzhledem ke komplikovanosti všech omezení se jeví jako vhodná právě interaktivní 

mapa, která zobrazí podmínky pohybu a nocování v dané oblasti. 

Poslední záložka v sekci Před začátkem odkáže na iniciativu Nebuď prase, která je ve 

světě dálkových přechodů známá pod názvem Leave No Trace a do Česka ji přivedl 

projekt Stezka Českem. Hřebenovka by se tak mohla stát partnerem této iniciativy a 

bojovat tak za udržení české přírody. Rovněž návrh počítá s navázáním spolupráce se 

Stezkou Českem, čímž se přímo připojí k jejich projektu #nejsemprase a získá tak přístup 
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k jejich Desateru cool výletníka, jehož podoba je k nahlédnutí v přílohách této práce 

(Stezka Českem, 2020). 

Třetí podsložkou je Doprava, která shrne všechny možnosti, jak se dostat na začátek a 

z cíle treku. Zahrne vlakovou, autobusovou i letadlovou dopravu společně s odkazy na 

portály, které zajišťují danou dopravu. Poslední podzáložku v této sekci tvoří časté dotazy 

neboli FAQ (frequently asked questions), které obsahují následující otázky: 

• Mohu Hřebenovku absolvovat i v zimě? 

• Je možné přejet Hřebenovku na kole či na běžkách? 

• Mohu při kempování rozdělat oheň? 

• Kdy je nejlepší čas vyrazit na Hřebenovku? 

• Hrozí po cestě střetnutí s nebezpečnými zvířaty? 

• Je trasa dostatečně značená? 

• Kde si mohu koupit plynovou kartuši? 

Třetí záložka odkazuje na interaktivní mapu, jejíž podklady jsou převzaty z Mapy.cz. 

Mapa umožní si kromě samotné trasy naplánovat denní etapu se zobrazením reliéfu a 

celkového převýšení a také ukáže místa, kde lze přespat. V případě, že by se jednalo o 

placené ubytování, zobrazí se odkaz na webové stránky daného místa. Z mapy je rovněž 

možné najít nebližší pramen či vodní zdroj a místa, kde lze dokoupit zásoby. V neposlední 

řadě mapa nabízí náhled na zajímavá místa, která se nacházejí buď přímo na cestě, 

popřípadě v dochozí vzdálenosti. 

Předposlední záložka Galerie ukáže jednak oficiální fotky a videa, dále pak i příspěvky 

od samotných hikerů. Oficiální fotogalerie umožní jak náhodné zobrazení všech 

fotografií, tak i rozdělení dle jednotlivých etap či oblastí. Rovněž je ke každé oblasti 

přiřazeno jedno propagační video. Do příspěvkové galerie budou vkládány fotografie a 

videa ze sociálních sítí, které byly získány na základě označení či byly přímo zaslány. 

Poslední záložka Příběhy obsahuje veškeré dění kolem Hřebenovky. Příkladem jsou 

odkazy na články o Hřebenovce z jiných blogů a webů, příspěvky hikerů ze sociálních 

sítích či proběhlé akce týkající se Hřebenovky apod. 

Součástí webu je i rychlý odkaz na profil Hřebenovky na Facebooku, Instagramu a 

YouTube. 
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Design webu 

Návrh na design webu byl připraven pro domovskou stránku. Návrhy dalších stránek 

budou vizuálně i schematicky odpovídat stránce hlavní. 

Návrh horní části hlavní stránky je znázorněn na obrázku č.8. Šedé ohraničení náhledu 

zde slouží jen jako obrys pro lepší představu, jaký výřez návštěvník uvidí. Obrázek č.8 je 

ve větším rozlišení k nahlédnutí v přílohách této práce. 

Obrázek 8: Návrh hlavní stránky – horní část 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V levé horní části návrhu se nachází oficiální logo Hřebenovky. Zvolená fotografie, která 

je pořízená přímo z trasy, upoutá pozornost a úvodní text je dostatečně krátký, zároveň 

však výstižný. Vedle ikon sociálních sítí se zobrazuje možnost překladu webu do jiného 

jazyka. V nabídce je angličtina a polština. Z pěti oken, která se nachází pod textem, není 

na první pohled zřejmé, co obsahují, a tak přimějí návštěvníka zůstat na stránce a rolovat.  

Spodní část hlavní stránky zobrazuje obrázek č.9. Návštěvníkovi stránky se po sjetí níže 

objeví stejná nabídka menu jako v horní liště. Pod okny se nachází mapa, která zobrazuje 

celou trasu Hřebenovky. Formát této mapy může být takto jednoduchý, popřípadě je 

možné vypracovat interaktivní výřez, jenž zobrazuje jen oblasti, kudy trasa prochází. 

Pod mapu jsou umístěna loga partnerů projektu, která jsou převzata ze současné webové 

stránky Hřebenovky, dále pak logo Klubu českých turistů, který celou trasu vyznačil a v 

současné době ji rovněž spravuje. Graficky je stránka zakončena siluetou horského 

výškového profilu, která zároveň slouží i jako prostor pro kontaktní adresu, další 

informace a případné odkazy. 
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Obrázek 9: Návrh hlavní stránky – spodní část 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Během pohybu návštěvníka po webu je na jednotlivých stránkách zachováno rozvržení 

horní části s fotografií a menu a konec stránky se siluetou horského profilu. Střed stránky 

vždy obsahově odpovídá zaměření a konkrétnímu účelu stránky a zvolená fotografie je 

pro každou stránku jiná. 

Při programování webových stránek bude jejich zobrazení rovněž přizpůsobeno 

mobilnímu zařízení. 
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6.3.2 Sociální sítě 

Facebook 

V návrhu komunikace na sociálních sítích byl zvolen Facebook jako hlavní kanál. Na 

rozdíl od webových stránek je tvořen převážně obrazovým materiálem, a to jak 

fotografiemi, tak i videi. Zvolený obsah je rozdělen do třech kategorií: 

1) krajina 

2) zajímavosti 

3) otázky 

Poměr zastoupení jednotlivých kategorií v průběhu roku je 40:30:30. První skupinu 

příspěvků tvoří čistě fotografie z různých míst Hřebenovky. Vzhledem ke schůdnosti 

stezky v jakémkoliv ročním období se dle měsíce vystřídají i typy fotografií. Před zimní 

sezónou se proto nabízí sdílet kromě zasněžených hor především ty části Hřebenovky, 

které lze absolvovat na běžkách. Do této kategorie také spadají i videa, která představují 

jednotlivé etapy či oblasti. Úkolem těchto typů příspěvků je nalákat potencionální hikery 

na krásná místa, která lze po cestě vidět. Příklad typu příspěvku z první kategorie je na 

obrázku č.10. 

Obrázek 10: Návrh příspěvku na Facebooku – krajina  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Druhou skupinu příspěvků tvoří zajímavosti z historie samotné Hřebenovky nebo 

zajímavosti o konkrétních místech. Příklad příspěvku z druhé skupiny je na obrázku č.11. 
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Obrázek 11: Návrh příspěvku na Facebooku – zajímavosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední kategorie příspěvků (viz obrázek č. 12) má více interaktivní charakter. Každý 

příspěvek obsahuje otázku k danému místu, příkladem je název, výška, lokace, pověst, 

zajímavost apod. 

Obrázek 12: Návrh příspěvku na Facebooku – otázky  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mimo tyto tři hlavní kategorie příspěvků je součástí profilu na Facebooku i obsah 

zaměřený na správné chování v přírodě s odkazem na kampaň Nebuď prase, odkazy na 
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články, reportáže z Hřebenovky či obsah vytvořený na základě spolupráce 

s influencerem. 

Instagram 

Sociální síť Instagram funguje na stejné bází jako Facebook. Příspěvky se rovněž rozdělí 

do stejných tří kategorií. Instagram, na rozdíl od Facebooku, využije i příspěvky jiných 

uživatelů, a to na základě označení. Tyto příspěvky následně budou sdíleny i s označením 

autora. Další výhodou, kterou Instagram nabízí, jsou příběhy neboli stories. V rámci 

příběhů lze rovněž sdílet obsah jiných uživatelů na základě označení. K Hřebenovce 

využije i následující hashtagy, které umožní cílené vyhledávání příspěvků: 

• #zazijhrebenovku (používá se v současné propagaci) 

• #hrebenovka 

• #modrahrebenovka 

• #ceskopolskahrebenovka 

• #nebudprase 

Instagramový profil Hřebenovky obsahuje i uložené příběhy, tzv. výběry, které zachycují 

jednotlivé etapy a oblasti. Hiker tak má možnost se dopředu podívat, jaká místa ho v dané 

etapě čekají. Zároveň jeden z výběrů je věnován i kampani Nebuď prase a její osvětě o 

správném chování v a k přírodě. 

Při navázání spolupráce s vybraným influencerem bude profil současně sdílet veškerou 

jeho aktivitu. 

YouTube 

YouTube je v rámci komunikace používán pouze jako doplňkový kanál. Obsah je tvořen 

především videi, která zachycují jednotlivé etapy a oblasti, případně instruktážními videi 

typu „Co si sbalit“ apod. Slouží proto spíše jako úschovna videí z Facebooku, čímž 

usnadňuje jejich zpětné dohledání. Na základě nastavené spolupráce s influencerem bude 

obsahovat i videozáběry ze všech sekcí Hřebenovky. 

6.3.3 Influencer marketing 

Využití influencera ve světě dálkových přechodů je dobrým způsobem, jak získat 

pozornost tuzemských i zahraničních hikerů, protože spousta lidí, kteří vyrážejí na treky 

získává inspiraci právě od jiných hikerů. 
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Pro spolupráci byl navržen Jakub Šolc, který je zběhlým cestovatelem a hikerem, který 

absolvoval věhlasné treky jako např. norský Kungsleden, skotský West Highland Way, 

španělské GR 221 a GR 131, přešel Pyreneje po GR 11 a v loňském roce byl jedním 

z prvních, kdo dokončil čerstvě vzniklý Via Dinarica Trail, který vede přes Slovinsko, 

Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu a Albánii. Jakub Šolc rovněž sdílí 

všechny své cesty na sociálních sítích Facebook a Instagram a má rovněž své vlastní 

webové stránky www.kubojovycesty.cz. Od roku 2017 o svých cestách vede 

cestovatelské přednášky a již sedmkrát se stal jedním z přednášejících na největším 

českém cestovatelském festivalu Kolem Světa. V nedávné době také navázal spolupráci 

s obchodem Pod 7 kilo nabízející ultralehké vybavení na treky (www.pod7kilo.cz), pro 

který v rámci svých cest testuje nabízené vybavení. 

Spolupráce, ať již s výše zmíněným Jakubem Šolcem či jiným známým hikerem, je 

založena na každodenních či několikadenních reportech z přechodu Hřebenovky. 

Písemný a fotografický report je sdílen jak na sociálních sítích daného hikera, tak zároveň 

na profilech Hřebenovky a na její webové stránce. Po absolvování cesty vyjde shrnující 

článek nebo rozhovor s konkrétním hikerem o jeho zážitcích a dojmech. 

6.3.4 Doplňkové předměty 

Mezi doplňkové předměty byl zařazen převážně tiskový materiál, který se hojně využívá 

na zahraničních trecích. Většinou slouží i jako upomínkový předmět a nejčastěji se 

vyskytuje ve formě certifikátu, který je obdržen po dokončení treku. Možnost získání 

certifikátu je většinou uvedena na webových stránkách treku, a proto se tato informace 

nachází v základních informací na webu Hřebenovky. Certifikát je možné vyzvednout na 

předem určeném místě v blízkosti místa dokončení. Možná místa jsou infocentrum, 

restaurace, kemp či obchod s outdoorovým vybavením. Certifikát byl navržen jak 

v českém, tak v anglickém jazyce a jeho podobu můžete vidět na obrázku č. 13 a 14. 

Česká verze je ve zvětšené podobě součástí příloh. 
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Obrázek 13: Návrh certifikátu – česky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 14: Návrh certifikátu – anglicky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dalším předmětem, který byl navržen pro propagaci, je tzv. Pas Hřebenovky. Obdoba 

cestovních pasů se na dálkových trecích také často objevuje. Hiker vždy, když projde 

určitou sekci či dorazí na vybrané místo, obdrží razítko. Razítka v pase mapují postup 

hikera a po dokončení treku slouží jako upomínkový předmět. Návrh pasu zobrazuje 

obrázek č.15 a 16. 

Obrázek 15: Obal pasu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 16: Návrh vnitřku pasu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.5 Aplikace 

Populární či nově vznikající dálkové treky nabízí hikerům možnost stažení aplikace, která 

usnadní jejich putování. Výsledky skupinové diskuze hovoří pro vytvoření aplikace, a tak 

byl v rámci marketingové komunikace vytvořen návrh ikony, základního designu a 

struktury aplikace. 

Ikona 

Jako první byla navržena ikona na plochu mobilního zařízení, která je zobrazena na 

obrázku č. 17. Jako námět bylo požito oficiální logo Hřebenovky, ze kterého byl 

odstraněn veškerý text. Název samotné aplikace je čistě Hřebenovka. 

Obrázek 17: Návrh ikony aplikace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Struktura aplikace 

Pro návrh aplikace bylo vycházeno z již existujících aplikací, které autorka práce sama 

na trecích využívala. Strukturu navrhované aplikace znázorňuje schéma č.2.  

Schéma 2: Struktura aplikace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Aplikaci tvoří šest hlavních záložek a jedna vedlejší. První záložka Hřebenovka obsahuje 

tři podzáložky. Informace zobrazí základní údaje o trase, zároveň se skrze ně dá přejít i 

na rozdělení trasy do etap. FAQ, stejně jako na webových stránkách, obsahuje nejčastější 

otázky a Galerie umožní vedle oficiálních fotografií také sdílení vlastních fotografií a 

videí. 

Záložka Etapy ukáže jednotlivé části treku. Mimo to však také umožní zobrazení jen těch 

úseků, které je možné absolvovat na kole či v zimě na běžkách. 

Mapa otevře interaktivní mapu, ve které si lze na základě aktuální polohy zobrazit 

nejbližší zdroje vody, místa k přespání či zajímavé věci v okolí. 

Záložka Aktuálně nabízí zobrazení předpovědi počasí pro různé úseky trasy, zároveň pak 

jsou v podzáložce Na trase všechna aktuální opatření a případná omezení, která se na 

Hřebenovce nacházejí. 

Přespání ukáže seznam míst po cestě, kde a za jakou cenu se dá přespat, dále pak případný 

odkaz na ubytovací zařízení. Současně je možné místa zobrazit na interaktivní mapě, kde 

se na základě určení aktuální polohy zobrazí i všechna omezení, která se týkají spaní v 

dané oblasti. 

Poslední záložka Tipy není pro orientaci hikera na treku nezbytně nutná, ale nabízí větší 

interaktivitu mezi jednotlivými hikery. Kromě podzáložky Místa v okolí, která opět dle 

aktuální polohy nebo i podél celé trasy zobrazí zajímavá místa a základní informace 

k nim, se zde nachází i sekce s názvem Návštěvní kniha. V té může každý, kdo 

Hřebenovku absolvuje, sdílet své zážitky. Při zobrazení Návštěvní knihy se ukáže 

formulář, kde hiker vyplní svou přezdívku, zemi a město, ze kterého pochází, svůj 

komentář a datum začátku cesty. Následně vyznačí, zda chce být případně kontaktován 

jiným hikerem. Pokud bude s kontaktováním souhlasit, může mu v rámci aplikace jiný 

hiker dát vědět, že by se k němu rád na cestě připojil, popřípadě by měl možnost se zeptat 

na konkrétní věci ohledně trasy, jako je stav ubytování, schůdnost terénu a další informace 

o trase. 

Poslední záložka, která je označená třemi čarami, je vedlejší nabídka menu, jež po 

rozbalení nabídne tlačítko Vrátit se domů, dále Gear list, kde si hiker před cestou může 

zkontrolovat doporučený seznam věcí, případně si ho i uživatelsky upravit dle 

individuálních potřeb, Nastavení, kde si může změnit jazyk aplikace do angličtiny či 
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polštiny a podzáložku Kontaktujte nás se všemi potřebnými adresami a telefonními čísly, 

a to včetně kontaktu na horskou službu. 

Návrh designu 

Návrh designu aplikace byl vytvořen pro úvodní stránku. Obrázek č. 18 ukazuje základní 

vzhled a vzhled s rozbalenou záložkou.  

Obrázek 18: Návrh designu aplikace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Aplikace se vizuálně podobá designu webových stránek. I z toho důvodu byla pro pozadí 

úvodní stránky zvolena stejná fotografie jako pro web. Záměrem bylo podpořit vizuální 

kompatibilitu mezi webem a aplikací. Oproti webovým stránkám je obsah aplikace 

uzpůsoben potřebám hikera, který během cesty již nepotřebuje vědět, co je dobré udělat 

před cestou apod. Rozdílným prvkem je vizuálně upravené logo Hřebenovky, ze kterého 

bylo kvůli lepšímu vzhledu aplikace odebráno rudé pozadí. 
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Nejdůležitější položkou celé aplikace je interaktivní mapa, která funguje i v offline modu 

pro případ, že by se hiker dostal mimo signál. 

6.3.6 Ostatní 

Jako doplňkový nástroj v marketingové komunikaci byla navržena účast v podcastech a 

na cestovatelských festivalech a poskytnutí informací a map pro mobilní aplikaci 

Guthook. 

Podcasty o cestování jsou dobrým místem pro zasažení cílové skupiny. Na základě 

domluvy s vlastníky podcastu, či jejich samotného zájmu, bude Hřebenovce věnována 

jedna epizoda. Navrhované podcasty jsou Travel Bible, Makej vole a Posed. 

Cestovatelský festival Kolem Světa nabízí skvělou příležitost k představení Hřebenovky 

jako nové trasy v Česku. Hřebenovku zde představí vybraný hiker, který se podělí o své 

zážitky a zkušenosti z jejího absolvování. Tato účast na festivalu může být součástí 

spolupráce s daným influencerem. 

Ačkoliv je pro Hřebenovku navržena vlastní aplikace, hiker bude mít možnost využít i 

placenou aplikaci Guthook, která obsahuje, jak už bylo zmíněno v teoretické části, 

desítky treků z celého světě a zveřejnění této trasy napomůže ke zvýšení povědomí 

zejména u zahraničních hikerů. 
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7. DISKUSE 

Dálkové přechody získaly v posledních letech na popularitě. I přes to je však veřejné 

povědomí o těchto aktivitách velmi nízké a spousta lidí o dálkových trecích přemýšlí jako 

o velmi náročné aktivitě, kterou mohou dělat jen fyzicky zdatní jedinci. I z toho důvodu 

nejsou treky příliš častým předmětem odborných výzkumů, což se projevilo i v teoretické 

části této práce, která je tvořena především zahraničními články, ze kterých je však 

většina zaměřena na turismus v konkrétní destinaci či se obecně týkají marketingové 

komunikace v cestovním ruchu, která je však pro dálkové pěší trasy velmi specifická. 

Skupinová diskuze a obsahová analýza webu ukázaly, že největším problémem současné 

marketingové komunikace Hřebenovky jsou právě webové stránky. Jejich kvalita a 

způsob zpracování jsou zcela nedostačující, což má vliv na celý digitální marketing. Právě 

digitální marketing je dle Gurneeta (2017) z velké části tvořen kvalitní webovou stránkou. 

Mimo ty stojí digitální marketing na aktivitě na sociálních sítích, na optimalizaci pro 

vyhledávače (SEO), obsahu, a nakonec pak na přizpůsobení pro mobilní zařízení. Návrh 

se všemi zmíněnými, vyjma SEO, pracuje. SEO nebylo v práci rozebráno, avšak 

v případě zavedení nové marketingové komunikace je nutné s ním pracovat a správně 

nastavit tak, aby korespondovalo jak s webovými stránkami, tak se sociálními sítěmi. 

Sociální sítě jsou, jak zmiňuje Lange-Faria (2012), s cestováním velmi spjaté. Návrh 

proto pracuje se třemi nejvyužívanějšími sociálními sítěmi – Facebook, Instagram a 

YouTube, které jsou i vzájemně propojeny s webovými stránkami a navrhovanou aplikací 

pro ještě větší interaktivitu. Pro facebookový profil byla zvolena podoba fanouškovské 

skupiny, což však nemusí být nutně nejlepší volba. Stálo by proto za zvážení, zdali nebude 

adekvátnější zvolit místo stránky veřejnou skupinu. Ve výsledku sice hrozí narušení 

navrhovaného systému zveřejňování příspěvků, ale zároveň to umožní členům skupiny 

zapojit se do diskuze, sdílet své zážitky a budovat komunitu.  

Co však bylo v návrhu ponecháno jako vedlejší komunikační kanál, jsou podcasty. 

Ačkoliv v nich Feifan, Xie a Lew (2008) vidí vhodný nástroj pro oslovení cílové skupiny, 

není dle mého názoru v českém prostředí dostatečné množství podcastových pořadů, kde 

by se dalo s Hřebenovkou vystoupit. Rovněž na tento nástroj žádný z účastníků diskuze 

neupozornil. 
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Výsledky ze skupinové diskuze potvrdily adekvátnost použití influencer marketingu, 

který Tegtmeier (2017) zmiňuje pro jeho schopnost zacílit na specifickou skupinu 

fanoušků, a to zejména při použití nano-influencerů. Jeden z účastníků diskuze však 

potvrdil varování Femenia-Serra a Gretzela (2020), že influenceři mnohdy mohou za 

nadměrný nápor turistů, je proto velmi důležité vybírat influencera s velkou obezřetností. 

Při vytváření obsahu aplikace se vycházelo z informací, jež byly získány z diskuze, které 

rovněž potvrdily výsledky výzkumu pro Národní park Glacier (Stusalitus, 2020) ohledně 

nejstěžejnějších částí aplikace. Do aplikace bylo dále dle Kogelnika (2014) dodána i 

sekce, ve které je možné sdílet fotografie a názory a sekce umožňující propojení mezi 

jednotlivými hikery. Tím se zároveň získají reference a obrazový materiál pro webové 

stránky. 

S čím však návrh vůbec nepočítá, je reklama. Ta je sice dle Jakubíkové (2009) důležitou 

součástí komunikace v cestovního ruchu, avšak v návrhu zakomponována není, jelikož 

by její používání mohlo přilákat na Hřebenovku i jiné lidi než hikery. Rovněž ze 

skupinové diskuze vzešel názor, že pokud budou dobře nastavené webové stránky a 

aplikace, tak se Hřebenovka bude šířit mezi hikery sama, nepotřebuje tudíž žádnou 

placenou propagaci. Rovněž podpora prodeje, která ve spojení s cestovním ruchem může 

být v podobě veletrhů a výstav (Pelsmacker, 2003), není stěžejní částí návrhu, a to 

vzhledem k časovému omezení, kdy většina cestovatelských veletrhů je spojena s letním 

obdobím. Z toho důvodu jsou veletrhy a festivaly zakomponovány jen jako vedlejší 

nástroj spolu s podcasty. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, jednou z použitých metod byla skupinová diskuze. Ta 

proběhla se 6 účastníky, což je dle Kozla (2011) minimální doporučený počet. Ze všech 

účastníků byla půlka tvořena zkušenými hikery a půlka hikery, kteří mají za sebou jeden 

až dva treky. Z tohoto pohledu se může zdát, že zastoupení v obou skupinách nebylo 

dostatečně početné a pro budoucí výzkum by stálo za zvážení, zda neprovést dvě 

samostatné skupinové diskuze, porovnat získané informace a zjistit tak náhled na danou 

problematiku ze dvou úhlů. 

Ze všech účastníků se dva zapojovali velmi aktivně a k většině otázek se vyjádřili hned 

několikrát, další dva sdíleli své názory, avšak již více zdrženlivě a zbylí dva se do diskuze 

zapojovali převážně jen po vyzvání moderátorem. Mohlo proto dojít ke zkreslení 

výsledků, které byly ovlivněny aktivnějšími účastníky. 
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Skupinová diskuze rovněž nabídla zajímavý kontroverzní pohled na propagaci dálkových 

treků, kdy se dva účastníci vyjádřili proti jakékoliv propagaci, jelikož zapříčiní větší 

nápor turistů a následné zničení přírody. Tento problém, na který upozorňují i 

Femenia-Serra a Gretzel (2020), samozřejmě po zavedení navrhované komunikace může 

nastat. Z toho důvodu by bylo dobré zvážit všechna možná rizika a před nastartováním 

jakékoliv propagace vzejít v jednání se správci projektu Hřebenovka a následně přímo 

s jednotlivými oblastmi národních parků, chráněných krajinných oblastí a přírodních 

rezervací o možném vybudování dalších útulen či přístřešků podél trasy. Zejména to je 

důležité v oblastech, kde jich je nedostatek, a kde tedy potenciálně hrozí největší 

poškození krajiny. I přes to by však problémy nemusely zmizet, jelikož by bylo třeba 

omezit přístup k útulnám jen pro hikery, což znamená zapojení dobrovolníků do správy 

vybraných útulen. 

Pro tuto práci byly zvoleny jen kvalitativní metody výzkumu, a to vzhledem k absenci 

jakékoliv větší marketingové komunikace Hřebenovky. Ovšem na základě výsledků 

z diskuze je zřejmé, že by případné zavedení dotazníku, který by kromě povědomí o 

existenci Hřebenovky a jiných treků rovněž zkoumal názor lidí na propagaci jakýchkoliv 

oficiálních tras a její dopad na českou přírodu, nabídlo obecnější náhled na problematiku 

a poskytlo údaje pro pozdější porovnání a případný výzkum. 

Samotná implementace tohoto návrhu marketingové komunikace by rovněž mohla 

způsobit určité problémy. Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2., celý projekt pro obnovu 

historické trasy je pod záštitou a finanční podporou Evropské unie, která ve svém projektu 

již počítala s určitou formou propagace, a do které je tímto návrhem zasahováno. 

Zároveň je potřeba do budoucna počítat s tím, že se může k současné trase připojit i 

západní část historické Modré hřebenovky, trasa by poté vedla až do Aše a čítala přes 

700 km. V tom případě bude nutné znovu aktualizovat webové stránky i aplikaci a bude 

potřeba vytvořit informační kampaň, která upozorní na prodloužení Hřebenovky a 

obnovení historické trasy v celé její délce. Navrhuji proto, aby se do případného 

prodloužení trasy již nezapojovala Evropská unie a raději se využilo spolupráce 

s lokálními sdruženími a dobrovolníky. 
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8. ZÁVĚR 

Dálková pěší trasa Hřebenovka je jednou z prvních tras svého typu u nás, avšak od svého 

proznačení se příliš nedostala do povědomí hikerů ani širší veřejnosti. Proto bylo účelem 

této práce navrhnout vhodnou marketingovou komunikaci, která představí Hřebenovku 

českým i zahraničním hikerům. 

Na základě výsledků ze skupinové diskuze bylo možné určit jednotlivé nástroje, které 

budou součástí navržené propagace. Tyto informace byly následně doplněny o výsledky 

obsahové analýzy současných webových stránek, které jsou jediným komunikačním 

nástrojem Hřebenovky. 

Mezi vybrané nástroje pro návrh marketingové komunikace patří webové stránky, které 

byly na základě doporučení účastníků diskuze kompletně předělány. Byl navržen nový 

vzhled hlavní stránky i organizační struktura webu. 

Dále bylo popsáno využívání sociálních sítí, kde byl hlavním komunikačním kanálem 

zvolen Facebook, Instagram a YouTube. Příspěvky na prvních dvou sociálních sítích byly 

tematicky rozděleny do třech kategorií – krajina, zajímavosti a otázky. Pro každou 

kategorii byl zároveň vypracován grafický návrh.  

V navržené marketingové komunikaci je zahrnuta i spolupráce s influencerem, kterým 

dle účastníků diskuze nesmí být žádná slavná osobnost, nýbrž známý hiker. Ten kromě 

denních reportů poskytne i obrazový materiál pro sociální sítě a webové stránky. 

V neposlední řadě byly navrženy doplňkové propagační předměty jako certifikát o 

absolvování a pas Hřebenovky, které sice nepodpoří samotnou propagaci, ale zvýší 

kvalitu treku a posílí jeho image. 

Posledním nástrojem v návrhu je mobilní aplikace, u které byla navržena její struktura, 

ikona a design úvodní stránky. Jak aplikace, tak webové stránky však budou potřebovat 

dodatečné dopracování, a to zejména z hlediska programování. 

Hřebenovka by mohla zavedením této marketingové komunikace podpořit dálkovou 

turistiku v Česku, nalákat tuzemské i zahraniční hikery a zvýšit povědomí o této trase. 
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Příloha č. 3: Částečný přepis skupinové diskuze 

1. část 

Před začátkem samotné diskuze byli všichni účastníci představeni a vyjádřili souhlas 

s účastní ve výzkumu, s nahráváním celé diskuze a s použitím odpovědí pro účely této 

práce. 

Otázka č. 1 – první trek 

Co vás vedlo k absolvování vašeho prvního treku a podle čeho jste si ho vybírali? 

Respondent č.1: „Já jsem skončil profesionální sportovní kariéru a chtěl jsem začít 

cestovat, protože to bylo poprvé, co jsem na to měl čas. Podle čeho jsme vybírali? Šli 

jsme s partou a vybrali jsme několik míst, kam bychom se třeba chtěli vydat, a pak jsme 

jednoduše hlasovali.“ 

Respondent č.2: „…chtěl jsem něco prostě absolvovat… Hodil jsem všechno za hlavu, 

dal jsem výpověď, odjel jsem na Zéland a ten jsem přeběhnul.“ 

Respondent č.5: „Slyšela jsem, že kamarádka byla na Caminu, a to mě strašně oslovilo, 

že bych to někdy chtěla jít… Jsem si říkala, na co čekat, když mám po tý maturitě a je to 

takovej zlom.“ 

Respondent č.6: „Mně k těmto aktivitám hodně navedlo to, že jsem chodil do skautu a asi 

i rodina.“ 

Respondent č.3: „U mě to byl takovej komplexní pocit ze začátku… Chtěl jsem zažít 

nějaký pořádný dobrodružství. Tenkrát mě hrozne chytlo chození a hned rok potom si 

řekl, že chci ujít něco sám, něco dlouhýho… Od tý doby mám furt oblíbenej film Útěk 

do divočiny, takže se ve mně sešly motivy dobrodružství, útěk do divočiny a nějakej 

hlubší vztah k chůzi.“ 

(doplňující otázka) Co podle vás přiměje k tomu, aby si místo té dovolené u moře 

řekl, že si prostě vezme ten batoh a vyrazí do přírody…? 

Respondent č.1: „Upřímně jsem dost akční člověk, takže mě to vylehávání u moře moc 

nebaví.“ 

Respondent č.2: „Za mě to dobrodružství určitě… Ale za mě je to i svoboda.“ 

Respondent č.6: „Nějaký poznávání svejch možností a limitů, co vlastně dokážu sám se 

sebou.“ 



 

Respondent č.5: „…bejt sám se sebou. Bejt v jiným prostředí než doma.“ 

Respondent č.4: „Mně to přijde jako vyčištění hlavy. Že jsme potřebovala tu fyzickou 

námahu.“ 

Respondent č.3: „…ty lidi na to cestování koukají jinak. Že to není příležitost odpočinout 

si fyzicky, ale že je to příležitost odpočinout si psychicky… Lidi to chodí kvůli 

svobodě…“ 

Otázka č. 2 – informace 

Jaké informace jste si před trekem hledali a kde? 

Respondent č. 2: „…začal jsem si tom [treku] něco zjišťovat, a to tady [článek], ne nikde 

na nějakejch oficiálních stránkách toho trailu. Zjistil jsem, že je přednáška ve Frýdku-

Místku, tak jsem tam jel…“ 

Respondent č. 3: „…jsem si vygooglil dálkový trail Evropa, nebo něco takovýho. Takže 

jenom začátkem to googlení a potom jsem už hledal jen konkrétní věci. Jetsli ten trail má 

nějakou oficiální stránku, jak se tam dá dostat a jestli to už někdo šel. …na Kungsleden 

jsem narazil i tak, že jsem hledal něco na YouTube a našel jsem tam video páru, který to 

šel.“ 

Respondent č. 4: „Mě vždycky první informace zajímá, že jo jak je to dlouhý, na kolik 

etap se to dá rozdělit, kolik se dá ujít za den, jestli je po cestě ubytování, …, jestli budou 

po cestě obchůdky, …, pak googlim, kdo to šel a nějaký tipy a rady na cestu.“ 

Respondent č. 5: „… jsem si hledala taky tu délku a to ubytování. Jsem se koukala na 

nějaký články, co si lidi balí s sebou. …většinou do Googlu zadám nějaký heslo, a ono 

mi vyjede spoustu článků z nějakejch blogů.“ 

Respondent č. 6: „…já to hodně vybírám podle toho, co najdu v mapě. Nezjišťuju, kde 

byli ostatní lidi, ale kouknu na mapy na nějaký oblasti, kam bych se chtěl podívat a tam 

prostě vyrazím.“ 

Respondent č. 1: „nějaký základní informace na Googlu. Jaký počasí můžeme očekávat, 

nějaká voda, jestli je cestou. Měli jsme článek nějakýho páru, kterej to šel, a kde bylo víc 

zajímavých informací, než jsme našli na oficiálních stránkách toho treku.“ 

 

 



 

Otázka č. 3 – český trek 

Proč jste si místo českého treku vybrali zahraniční? (Co by vás přimělo si příště vybrat 

český?) 

Respondent č. 1: „Já jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel… Ale lidi říkají, že to znaj tu 

přírodu tady, že ví, co je tam čeká.“ 

Respondent č. 3: „My v Česku máme určitou charakteristiku reliéfu. Nemáme tady ty 

věci, co táhnou lidi do extrémních krajin. Nemáme tu žádnej extrém. My tady máme od 

všeho kousek. Lidi chtějí zažívat něco dobrodružnýho a chtějí to spojit s cestováním. …je 

tu hodně lidí v tý přírodě. Je to takovej větší komfort jít trek doma. Co by mě přimělo si 

vybrat český… Kdyby tu bylo míň asfaltek a míň lidí.“ 

Respondent č. 4: „…cestování. Chceš to spojit dva v jednom a poznat tu zemi, tu kulturu, 

potkat ty cizince. Teď tomu nahrává ta doba, proč si zvolit českej trek.“ 

Respondent č. 5: „…řeknu si, že to tady znám, i když to neznám. A asi to ubytování, že 

nevím o tolika možnostech.“ 

Respondent č. 2: „…uvědomil jsem si, že nechci bejt u vzniku ničeho takovýho tady u 

nás v republice, protože tyhlety treky přilákaj, a v dnešní době kor, když je to hrozně IN 

na sociálních sítích, spoustu lidí. A určitě se nechci podílet na tom, že spousta krásnejch 

míst u nás v republice budou zničený tím, že se to nějak zpropaguje.“ 

Respondent č. 6: „Já v tomhle souhlasím. Určitě by to přilákalo lidi ze světa, ale zase by 

to přilákalo ty lidi, co k tomu nemají úctu. V rámci ty naší krajiny, to jde využít hodně 

pohodově. Takže by to přilákalo ty lidi, který by si toho určitým způsobem nevážili, tý 

krajiny a toho prostředí místního.“ 

Respondent č. 5: „Já na jednu stranu souhlasím s tím, aby to nepřitáhlo lidi, ale lidi, co já 

jsem potkala, tak to je určitej typ lidí. Nejsou to lidi, kteří by šli jen s foťákem a 

odhazovali by odpadky, ale spíš, že mají ten respekt k přírodě a k tomu okolí.“ 

Respondent č. 2: „… je část lidí, který to půjdou, nebo jen část, kvůli nějakejm insta 

fotkám. A pokud ty místa ke spaní nebudou nějaký předem domluvený penziony a budou 

to jenom nějaký tábořiště, tak už se tam budou koncentrovat lidi okolo. Nemáme tady, 

tak jako na PCT nějaký section rangery a spoustu dobrovolníků, který to budou dávat 

dohromady, budou udržovat to místo, vynášet odpadky a další věci. Ale pokud by se to 

někomu povedlo, to takhle rozjet, tak jsme pro.“ 



 

2. část 

Úvodní slide druhé části seznámil účastníky diskuze se základními údaji o Hřebenovce. 

Otázka č. 4 – propagace 

Jaké nástroje by se v propagaci Hřebenovky měly nejvíce využívat? (webové stránky, 

aplikace, sociální sítě, průvodce, …) 

Respondent č. 3: „…určitě má smysl využít soubor všeho, co je tady napsanýho. Určitě 

by měla bejt webová stránka, kde bude něco o tom trailu, bude tam mapa, budou tam 

nějaký praktický tipy, prostě ty věci, který si lidi hledaj na první dobrou. Zároveň aplikace 

určitě dobrá věc. Tam jsou zaznamenaný třeba jednotlivý místa, kde je pramen, kde se dá 

nakoupit jídlo, kde se můžeš ubytovat v placený chatě anebo nějaký neplacený, ve stylu 

nějaká útulna. Na sociálních sítích, kde se budou dávat nějaký fotky o tom, že to existuje, 

že to někdo šel, co tam člověk může vidět, protože to může i některý thru-hikery přilákat, 

protože jsou thru-hikeři, který koukaj na to, co sledují ostatní lidi. Průvodce je pro lidi, 

který chtěj začínat dlouhý traily si myslím a v tomhle ohledu to může bejt, taky docela 

dobrá věc.“ 

Respondent č. 2: „Ty lidi na začátku, kudy prochází ten trail, tak byli hrozně rádi, že to 

tam měli, ale už i ten rok, co jsem to šel já, už jsem se potkával s takovým názorem, že 

hele už je vás tady docela dost a už nás to začíná trošičku štvát. Když to nebylo ještě tak 

zprofanovaný, tak to chodili thru-hikeři a ty byli hrozně rádi. Teď jak je to profláklý, tak 

se tam potkávaj lidi, který už to tak neberou, už to nejsou takový srdcaři. To je jen ještě 

takovej poznatek, kdyby tam mělo chodit víc a víc lidí, mělo to bejt víc a víc známější.“ 

Respondent č. 4: „… to, že to jde někdo vlivnej, taky pomůže. Já jsem taky zkoušela najít 

nějaký oficiální stránky tý Hřebenovky a tam skoro nic není. Tam je fakt jenom pět vět o 

tom, kudy to vlastně vede, ale nic jinýho. Jako oficiální začátek, oficiální konec, kde se 

dá ubytovat, jaký to bude reliéf, vůbec nic tam není. Když to srovnám s tím Skotskem 

nebo tím Španělskem, tak tyhle stránky ti neřeknou vůbec nic. Tak to by určitě chtělo 

jako hodně určitě zlepšit ty webovky. Ať už různýma tipama přesně, odkazy na ubytování, 

odkazy na mapy… A já jsem vlastně z Jizerek, teď jsem koukala na tu mapu překvapená, 

že to vede skoro skrz nás a netušila jsem to. V životě jsem o tom neslyšela.“ 

Respondent č. 2: „Abych nebyl furt v opozici. Já jsem určitě pro, ať webovky vzniknou, 

ale aby ty moje komentáře přispěli k tomu, jak ten člověk, co to bude vytvářet měl 



 

přemejšlet. Jestli by si z toho něco vzal, protože to, co jsme před tím říkal, se všechno 

může stát.“ 

Otázka č. 5 – webové stránky 

Co by na webových stránkách nemělo chybět? 

Moderátor: „My jsme říkali už, že vlastně nějaká ta mapa, měl by tam bejt nějakej ten 

oficiální začátek a konec, měla by tam bejt mapa s místama, kde je povolený kempování, 

kde je nějakej přístřešek.“ 

Respondent č. 2: „…pro mě na tý cestě je hrozně důležitý, kde sehnat vodu, potřebuju 

nějakou plynovou kartuši dokoupit. U nás to není, ale všude ve světě to je, že si můžu 

v ubytovacím zařízení vyprat. To jsem přemejslšel, kdybych šel tady po kopcích, kde 

takový věci spáchám.“ 

Respondent č. 4: „…řešila jsem a hledala, že stan nemůžu postavit kdekoliv.“ 

Respondent č. 2: „Já jsem si tohle zjišťoval jednou a ty názory jsou různý. U nás se třeba 

nesmí kempovat, ale může se bivakovat. Ale co znamená bivakovat. Bivakovat znamená, 

že pod sebou nemáš ani podložku, protože když pod sebou máš nějakou podložku, tak už 

nebivakuješ. Takže to je šílený. Národní park a Chráněná krajinná oblast, prase, aby se 

v tom vyznalo. Krkonoškej národní park říká, máte tady dost těch chat, tak spěte tam, 

nespěte nám tady na divoko. Je to super na divoko, ale když to tam proběhne takhle jeden 

člověk, tak jo, když tam… Dobrý už nic neříkám.“ 

Respondent č. 4: „Jestli je tam hodně těch bud, tak dát aspoň nějakej seznam těch bud, 

orientační ceny, odkaz na webovky, kde se můžu předběžně zaregistrovat nebo 

zarezervovat to místo. Aspoň nějaký odkazy na ty chaty. Ať ví, jaká je možnost, ať ví, 

jak si to rozplánovat, kolik musí za ten den ujít a tak.“ 

Respondent č. 3: „Když se podíváme kudy vede ta trasa, tak to vede jenom přes CHKO a 

dva národní parky, kde se nesmí stanovat. Takže to znamená, že by bylo potřeba tam 

udělat nějaký propagační okýnko o tom, jak je to legislativně v Česku. Že se může akorát 

bivakovat, a co je bivakování. Že tady to většina lidí ani neví a je dobrý je s tím třeba 

seznámit. Já vím, jak to dělám já, že se v noci uklidím někam, kde mě nikdo nenajde a 

ráno vstanu za svítání a vyrazím. Ale kdyby tohle dělal každej, tak ta česká příroda vypadá 

blbě. A proto jít v tady tomhle ohledu o zákoně o ochraně přírody a krajiny. Tady na tý 

Hřebenovce právě je spíš varianta toho směřovat ubytování na ty boudy a případně na 



 

nějaký ty menší boudy, boudičky, útulny, pak nějaký ty větší chaty a aby to bylo v nějaký 

ty interaktivní mapě těch stránek.“ 

Respondent č. 2: „Mě by třeba zajímalo, jestli někdo, kdo zvažoval udělat oficiálně 

tenhleten trek, jestli se třeba zkontaktoval, třeba s tou CHKO, s tou správou. Jestli s nima 

vedl nějakej dialog o tom, že by tam přes ně vedlo něco oficiálně a jak oni se k tomu 

stavěj, a jestli jim to nevadí, za předpokladu že. A jestli byla eventuelně položená otázka, 

a co kdybychom tady u vás udělali nějakou útulnu pro 6 až 8 lidí, která by byla ve vaší 

správě, kterou by nějaký vaši rangeri zkontrolovali. Může tam existovat něco jako na 

Novým Zélandu, nějakej hut-pass, tak že se tam objeví nějakej ranger, kterej řekne: „Máte 

zaplacenej nějakej permit, pak ok, pak tady můžete spát, anebo jste tady zespoda a přijeli 

jste sem na mejdan a ráno tady bude spousta flašek.“ Tak jestli tohleto někdo řešil, a jestli 

na to byla nějaká reakce.“ 

Otázka č. 6 – sociální sítě 

Co by mělo být obsahem na sociálních sítích? 

Respondent č. 3: „Podívejte se, jak to má Stezka Českem. Ta to má udělaný moc pěkně. 

Stezka Českem má svojí i anglickou verzi webových stránek. Má tam něco o tom, jako 

Leave no Trace, v češtině myslím něco jako Nebuď prase a chovej se nějak k tý přírodě. 

Myslím si, že ten obsah na těch sociálních sítích by zase měl pokrývat to, co bylo zmíněno 

v tý předchozí otázce, což znamená třeba něco poutavýho, ale zároveň i něco faktickýho. 

Což znamená, aby to člověka zároveň navnadilo a aby dostal ty informace, který 

požaduje. Pokud bychom se dohodli na tom, že to chceme propagovat, tak aby to bylo i 

takovýmhle způsobem.“ 

Respondent č. 6: „Já jsem chtěl říct to samý. Takže souhlasím.“ 

Moderátor: „Myslíte si, že by třeba tomu mohlo i pomoct, kdyby se domluvilo s nějakým 

už trochu známějším hikerem z Česka, že by to šel a tu svoji cestu by jako propagoval na 

těch sociálních sítích?“´ 

Respondent č. 4: „Asi mi to přijde v dnešní době jako jedna z nejúčinnějších cest, jak to 

dostat do povědomí těch lidí. Myslím si, že určitě. A jestli by vlastní stránka na sociálních 

sítích měla co nabídnout, tak jestli je ta trasa tak dlouhá a vede tolika kraji, tak si myslím, 

že určitě měla. …už jenom nějaký místo focený v jinou dobu, v zimě, v létě. Nebo nějaký 

kvízy jako Hádejte, kde to je, nebo udělat to nějak jako interaktivně, aby to zapojilo i ty 

lidi.“ 



 

Respondent č. 2: „Já si myslím, že oslovit někoho je určitě dobrá věc. Možná výběr toho 

člověka, kterýho oslovit, tak ať je to člověk, kterej má k tý přírodě nějak blízko, ať je to 

hiker, nebo ať leze někde po kopcích. A toho určitě sleduje nějaký portfolio lidí. Ať to 

není Agáta Hanychová, nebo někdo takovej.“ 

Otázka č. 7 – aplikace 

Je aplikace nutností? Pokud ano, co by měla obsahovat? 

Respondent č. 2: „Já bych ji vytvořil.“ 

Respondent č. 4: „Mně už to teda zas přijde fakt taková hodně třešnička úplně na vrcholu 

toho všeho, co jsme tady zmínili. Nikdy jsem si žádnou nestahovala a nepřijde mi to 

nutnost. Pokud budou dobrý webovky, tak za mě stačí.“ 

Respondent č. 3: „Z mejch zkušeností si třeba myslím, že aplikace je dobrá věc. My jako 

Češi máme obrovskou výhodu toho, že máme nejlepší mapovou aplikaci na Světě, takže 

by se dalo v tomhletom ohledu nějak jako zaspolupracovat. Udělat podklad z těch map.cz 

a zároveň tam přidat body zájmu, nějaký ty huty, waterpointy atd. a nějakej itinerář. 

Jakmile má člověk všechno na jednom místě, tak to mnohem víc zefektivňuje tu chůzi. 

Takže aplikace šetří čas.“ 

Otázka č. 8 – doplnění 

Napadá vás ještě něco, co by se při propagaci Hřebenovky dalo použít? 

Respondent č. 3: „Já bych hned na ty webovky, prostě k tomu logu. Když si rozkliknu 

webovky tý Hřebenovky, tak mi to přijde hrozně prostorově neumístěný. Jakože 

Hřebenovka, už tím názvem vystihuje nějakou lokaci, která má nějakou geografickou 

polohu a zahrnout to k fotce třeba z toho hřebenu. Prostě výřez severní části Čech a tam 

udělat tu mapu. Tak už jenom to ty lidi nějakým způsobem ukotví k tomu, co znaj, kde to 

asi může bejt. Takže si myslím, že super propagaci udělaj webovky, udělá aplikace a když 

to bude hodně kvalitně zpracovaný, tak už si to potom přes ty sociální sítě cestu najde.“ 

3. část 

Hodnocení současných webových stránek 

Pomocí sdílení obrazovky byly zobrazeny webové stránky a jejich obsah. Moderátor 

diskuze provedl účastníky po různých stránkách a odkazech webu, aby měli základní 

informace o současné podobě. 



 

Respondent č. 2: „Tak odpověď je jednoduchá. Evropský dotace, Libereckej kraj, penzion 

pana radního, bohužel to nemá s tou Hřebenovkou nic společnýho. Udělej jiný webovky. 

Tohleto je prostě blbost.“ 

Respondent č. 3: „Jak jsem říkal, přijde mi to extrémně odfláknutý. Vždycky když se 

jenom podívám na nějakou stránku, kde to písmo není zarovnaný do bloku, tak si říkám, 

že to je strašně nečitelný, nepříjemný, neprofesionální. Fakt se mi to nelíbí, jak je to 

připravený.“ 

Respondent č. 1: „Nevím, jestli si viděla naše kamery, když jsi to pomalu projížděla, ale 

všichni na to nevěřícně koukali a kroutili hlavama, takže si myslím, že s klukama 

stoprocentně souhlasíme a vypadá to prostě, jako kdyby někdo dělal nějakej skupinovej 

projekt na střední škole a hoď tam všechny penziony v okolí. Bohužel no, hrůza a děs.“ 

Respondent č. 2: „Já tomu rozumím. Je to propagace kraje, to je v pořádku. Co se týče 

nějakýho hikování, long-distance hikování, tak to se pro mě nějak neslučuje.“ 

Respondent č. 4: „Co já mám, co se mi ještě líbí, ale je to taky detail, je nějaký oficiální 

začátek konec, nějakej motiv, mít kam dojít. Ve Španělsku dostaneš například certifikát, 

že jsi absolvoval tu cestu. Tak mít aspoň nějakej cíl, za čím jdeš. Nebo třeba ty pasy, kam 

sbíráš po cestě razítka.“ 

Na konci diskuze moderátor všem poděkoval. Někteří účastníci rovněž projevili zájem o 

následné zaslání práce a celkového výsledku. 

 

  



 

Příloha č. 4: Desatero cool výletníka 

 

 

 



 

Příloha č. 5: Návrh hlavní stránky webu 

 



 

Příloha č. 6: Certifikát v českém jazyce 

 

 


