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Abstrakt 

Bakalářská práce Ochutnejte Českou republiku! – Kampaň CzechTourismu - Czech 

Specials  pojednává o kampani České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Projekt 

se sloganem „Ochutnejte Českou republiku!“ aneb Czech Specials má za úkol 

připomenout kulinářské bohatství, kterým Česká republika oplývá. První část práce je 

věnována teorii marketingu a cestovního ruchu. Druhá část pojednává o centrále 

CzechTourism a jejím projektu Czech Specials. Obsahuje informace o tomto projektu a 

jeho analýzu. 

 

 

Abstract 

Thesis „Ochutnejte Českou republiku!“ – CzechTourism campaign – Czech Specials 

deals with the CzechTourism campaign. The project with the slogan „Taste the Czech 

Republic!“ or Czech Specials is trying to remind the culinary heritage, which abounds 

in the Czech Republic. The first part deals with the theory of marketing and tourism. 

The second part deals with the CzechTourism agency and the Czech Specials project 

and contains information about this project and its analysis.  
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Úvod 
Cestovní ruch se poslední dobou stal neodmyslitelnou součástí našeho ţivota. Za 

poslední desetiletí objem turismu rapidně vzrostl a stal se tak jedním 

z nejvýznamnějších odvětví ekonomiky. Cestovní ruch je ovlivňován různými faktory, 

politickými, sociálními, ekonomickými, společenskými, technologickými a dalšími. 

Sniţuje i nezaměstnanost a zvyšuje úroveň vzdělání obyvatelstva. Člověk má 

v současnosti moţnost cestovat kam se mu zachce, dělat co se mu zachce, kdykoliv se 

mu chce. Turismus je důkazem svobody člověka, který si díky cestování plní touhy a 

potřeby. Součástí ţivotního stylu je poznávání kultur a změna prostředí. Nemůţu 

opomenout i úlohu státu, který na cestovním ruchu také profituje, avšak podmínkou pro 

profit jsou investice do jeho rozvoje.  

 

Nejdůleţitější pro rozvoj cestovního ruchu je atraktivní destinace. Česká 

republika má svým turistům co nabídnout, přírodu, historii a také kulturu. Do české 

kultury spadá také gastronomie. Stravovací návyky se ve světě mění, lidé začínají 

experimentovat a zkouší nové věci. Tento fakt nahrává rozvoji cestovního ruchu. Tato 

touha po experimentech, zkoušení nových chutí způsobila, ţe se význam národní 

kuchyně dostal mezi hlavní sloţky kultury státu. Pokud chce turista navštívit určitou 

destinaci a chce ji poznat, musí znát její historii, přírodu, zvyky, obyvatelstvo a také 

místní pokrmy. Toto tvrzení zdaleka neplatí pouze pro mezinárodní turismus. Česká 

republika je destinací sama o sobě a má také svůj národní pokrm, avšak pro tuzemské 

turisty se destinací stávají jednotlivé kraje, města a místa, která oplývají svou vlastní 

regionální kuchyní. 

 

Češi jsou za moţnost cestování rádi. V minulých letech vyuţívali spíše 

dovolenou v zahraničí. Česká republika nemá přístup k moři a to lákalo Čechy nejvíce. 

Ceny zájezdů se sníţily natolik, ţe se dovolená u moře stala pro všechny dostupnou. 

V současné době jsou však všichni mořem a létáním po světě nasyceni a začali znovu 

objevovat krásy vlasti. Destinace Česká republika nabízí nespočet moţností, jak strávit 

dovolenou přesně tak, jak člověk chce. S tímto návratem do tuzemských krajin přichází 

i návrat obliby české gastronomie. Cestováním za hranice si lidé zvykli na zahraniční 

stravu a stravují se tak i doma. Vyhledávají dokonce restaurace, které tyto pokrmy 

nabízejí. Důsledkem toho je úpadek české kuchyně, kterou mezinárodní kuchyně 



 

4 

 

vytlačily z jídelních lístků. I ryze české restaurace musely do své nabídky přidat pizzu, 

hamburgery či čínu, aby mohly dál existovat.  

 

Nyní ale nastal čas, kdy nás záplava cizokrajných pokrmů přestává bavit. Česká 

gastronomie má potenciál na to, aby byla oblíbená. Sama o sobě to však nezvládne. Je 

tedy nutné najít způsob, jak lidem připomenout tradiční českou stravu, na které 

vyrůstali, jsou na ni zvyklí a chutná jim. Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism 

ve spolupráci s partnery na jeden způsob přišla. Vytvořila síť certifikovaných restaurací, 

které garantují kvalitní českou gastronomii a tento projekt pojmenovala Czech Specials 

– České speciality. Propagace tohoto projektu je skvělou cestou, jak přilákat zahraniční 

turisty a zároveň znovu probudit chuťové pohárky u tuzemských turistů a ukázat jim, 

jak se můţe tradiční český pokrm stát delikatesou.  

 

Ve své bakalářské práci se chci na tento projekt zaměřit. Cílem mé práce je 

ukázat, jak podstatná česká kuchyně pro domácí cestovní ruch je, ţe má potenciál, být 

jedním z nástrojů propagace naší země. Na začátku bych se nejdříve chtěla věnovat 

teoretickému pohledu na marketing cestovního ruchu. Zaměřím se na definice 

marketingu a marketingové komunikace, poté si vymezím význam cestovního ruchu. 

Neopomenu zmínit oblast sluţeb, zejména stravovacích a pokusím se tím vytvořit 

teoretický podklad pro analytickou část, ve které se budu věnovat kampani Czech 

Specials. 

 

V průběhu zpracování práce došlo k určitým změnám oproti její předpokládané 

podobě. Vzhledem k návaznosti teorie jsem pozměnila pořadí kapitol v první části své 

práce. V analytické části jsem se místo SWOT analýzy CzechTourismu, kterou jsem pro 

potřeby práce shledala jako nepodstatnou, rozhodla pro SWOT analýzu kvality 

v cestovním ruchu. Kapitoly Spolupráce s médii a Internetové stránky jsem vynechala, 

neboť jsem je zahrnula do kapitoly Prezentace projektu. Výzkum jsem umístila aţ na 

konec celé kapitoly o Czech Specials, jako shrnutí. Do své práce jsem také zahrnula 

novou kapitolu o právě probíhající soutěţi Jak chutná Praha. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Marketing a marketingová komunikace 

 

1.1 Definice marketingu 

V této době díky velké diverzifikaci produktů a sluţeb jiţ nestačí samotný 

prodej, ale je nutno o své zákazníky bojovat. Podniky musí svou stávající i novou 

klientelu informovat o produktech či sluţbách, sledovat ji i konkurenci a neustále se 

zlepšovat. Dobrý marketér tedy musí rozpoznat potřeby zákazníků, pochopit je a 

vytvářet produkty a sluţby tak, aby zákazníky uspokojily.  

 

Definic marketingu je mnoho. Za jednu z nejstručnějších můţeme povaţovat 

tvrzení, ţe marketing je: „Naplňovat potřeby se ziskem.“
1
 Tuto definici rozvíjí sám 

autor a říká, ţe: „Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

jednotlivci a skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků 

či jiných hodnot.“
2
 Přáním kaţdé firmy není produkt jen jednorázově prodat, avšak 

uspokojit zákazníka tak, aby nakupoval produkt, či uţíval sluţbu vícekrát a ještě 

informoval své známé.  

 

K tomu, aby byly firmy schopné dosáhnout svých marketingových cílů je 

potřeba určitých nástrojů. Nejdříve je nutno najít kupující, zjistit jejich touhy a potřeby, 

vyrobit kvalitní výrobky nebo poskytovat kvalitní sluţby, stanovit jejich cenu, dodávat 

je zákazníkovi a v neposlední řadě podporovat prodej. Tomuto souboru se říká 

marketingový mix, kterému je věnovaná samostatná kapitola. 

 

 

                                                 
1
 KOTLER, Philip. KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Str. 43. 12. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5 

2
 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 30. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004.  856 s. ISBN 80-247-0513-3 
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1.2 Marketing služeb vs. marketing výrobků 

Nabídku na trhu tvoří produkty, jsou to hmotné i nehmotné statky, které 

uspokojují potřeby lidí. Produktem tedy můţe být jak výrobek, tak sluţba. S nárůstem 

obliby sluţeb bylo potřeba trochu upravit marketingový mix, který byl šit na míru 

výrobním podnikům. U marketingového mixu sluţeb došlo tedy k rozšíření 4P (product, 

price, place, promotion) o lidi, proces a materiální vybavení (people, process, physical 

evidence). Marketingovému mixu sluţeb je věnovaná samostatná kapitola.  

 

Firemní nabídka se můţe skládat pouze z výrobku nebo sluţby, nebo kombinací 

obou. Některé firmy nabízí hmotný výrobek s návaznou sluţbou a naopak sluţbu 

doprovázenou hmotným statkem. 

 

Výrobky se dělí na dvě kategorie, podle druhu zákazníků: 

 spotřební – kupující si je pořizují pro svoji vlastní spotřebu 

 průmyslové – jsou určeny pro další zpracování anebo pro další podnikatelské 

aktivity
3
 

 

Sluţby se od výrobků liší hlavně tím, ţe jsou nehmotné a nelze s nimi před koupí 

navázat fyzický kontakt, vyzkoušet si je a ani je skladovat. Základní rozdílem je to, ţe 

výrobky se vyrábějí a sluţby se provádějí, jsou výsledkem práce lidí nebo strojů. Podle 

Kotlera můţeme sluţby charakterizovat čtyřmi vlastnostmi: 

 nehmotná povaha – služby si není možné před nákupem prohlédnout, nemůžeme 

je ochutnat, slyšet ani cítit 

 nedělitelnost – služby jsou přímo spojeny s jejich poskytovateli 

 rozmanitost kvality – kvalita služeb závisí na tom, kdo, kdy, kde a jakým 

způsobem službu poskytuje 

 pomíjivost – služby nelze skladovat pro následný prodej či užití
4
 

 

Susan Horner zmiňuje ještě pátou vlastnost a tou je: 

                                                 
3
 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 387. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 

4
 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 421. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 
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 neexistence vlastnictví – služby častěji produkují uspokojení než nějakou 

hmotnou věc, zákazník nic nového nevlastní, získá pouze přístup k nějaké 

činnosti
5
 

 

 

1.3 Marketingový mix 

Důleţité pro podnikovou prosperitu je, aby byly kvalitně uspokojeny všechny 

potřeby zákazníka a zároveň s tím splněny firemní marketingové cíle. Aby toho podnik 

dosáhl, je nutná účinná koordinace všech marketingových nástrojů. Tyto aktivity firmy 

vyvíjejí, aby vzbudily a ovlivnily poptávku.  

 

„Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů – 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit 

nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“
6
 

 

Tyto nástroje jsou častěji známé pod názvem 4 P: produkt (product), cena 

(price), distribuce (place) a propagace (promotion). Existují však názory, které se 

s těmito skupinami proměnných neshodují. Namítají, ţe koncepce 4 P je pouze 

z pohledu podniku, tedy prodávajícího a nezohledňuje spotřebitele, tedy kupujícího. 

Proto se také objevuje koncepce 4 C, coţ je marketingový mix z hlediska spotřebitele.  

 

4 P 4 C 

Produkt 
Řešení potřeb zákazníka 

(customer solution) 

Cena 
Náklady, které zákazníkovi vznikají 

(customer cost) 

Distribuce Dostupnost (convenience) 

Komunikace Komunikace (communication) 

 

                                                 
5
 HORNER, Susan. SWARBROOK, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: 

Aplikovaný marketing služeb. Str. 39. Praha: Grada Publishing, 2003. 488 s. ISBN 80-247-0202-9 
6
 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 105. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004.  856 s. ISBN 80-247-0513-3 
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Jednotlivé proměnné marketingového mixu rozeberu v jednotlivých kapitolách. 

 

 

1.3.1 Produkt 

Produktem rozumíme hmotné i nehmotné statky (výrobky a sluţby), které 

podnik vyrábí či poskytuje za účelem prodeje. Za produkt můţeme povaţovat ale i 

místa, organizace, informace, zkušenosti a osoby, jedná se o vše, co se můţe stát 

předmětem směny a uspokojuje potřeby kupujícího. V konkurenceschopném prostředí 

se kaţdý prodejce snaţí svůj produkt odlišit, vylepšit a udělat ho jedinečným. Proto pod 

pojem produkt spadá i např. kvalita, vlastnosti, design, balení, sluţby, záruky, apod. 

 

V cestovním ruchu je produktem vše, co je nabízeno na trhu v oblasti cestovního 

ruchu. Podmínkou však je, ţe musí uspokojit potřeby návštěvníků. Jako primární 

nabídku povaţujeme to, co můţe cílové místo nabídnout. Sekundární nabídkou jsou 

poté podniky a instituce, které můţe člověk navštívit. Zajímavý na tomto produktu je 

potěšující fakt, ţe si kaţdý návštěvník kombinuje svůj vlastní „balíček“ sluţeb, kterých 

v daném místě chce vyuţít. Na druhou stranu je velkou nevýhodou, ţe si člověk nemůţe 

nic vyzkoušet a musí plně důvěřovat zprostředkovateli sluţby.  

 

 

1.3.2 Cena 

 Cena je jediným nástrojem mixu, který podnik nic nestojí, ale naopak vytváří 

příjmy. Představuje peněţní částku, kterou musí kupující za produkt vynaloţit, aby jej 

získal. Aby se zvýšila koupěschopnost produktu, nabízejí firmy různé slevy, výhody a 

příznivé platební podmínky, které je odlišují od konkurence. Slevy však nemůţou být 

příliš velké a příliš časté, zvyšují sice prodej, ale sniţují zisk. Dalším nebezpečím můţe 

být sníţení hodnoty značky. Čím méně podnik pouţívá cenových nástrojů, tím lepší 

marketing má. Sledování cen a kvality produktů konkurence je jedním z klíčů k 

úspěchu. 
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 „Správně stanovená cena je v cestovním ruchu ta, která v zákazníkovi vyvolává 

pocit, že za své peníze získává skutečnou hodnotu.“
7
 

 

 Cenu, kterou za svůj produkt společnosti poţadují, si sami nevymýšlejí. Je 

doporučeno vycházet z tzv. 3 C: 

 z poptávky zákazníků (customers‘ demand schedule) 

 z nákladů (cost function) 

 z cen konkurence (competitors‘ prices)
8
 

 

 

1.3.3 Distribuce a místo 

 Distribuce je cesta produktu k zákazníkovi za pomocí distribučních kanálů. 

Zahrnuje sklady, dopravu, skladbu sortimentu, umístění produktu i dostupnost. V praxi 

to znamená, jak se určitý produkt dostane ke koncovému zákazníkovi, zda přímo či přes 

zprostředkovatele (prostředníka). V segmentu cestovního ruchu se vyuţívají dva různé 

druhy distribuce a to přímá a nepřímá.  

 přímá distribuce – mezi producentem a konečným spotřebitelem 

 nepřímá distribuce – s využitím jednoho, případně více mezičlánků9 

 

Mezi zprostředkovatele v oblasti jak cestovního ruchu tak i v pohostinství 

můţeme zařadit například: cestovní agentury, cestovní kanceláře a rezervační systémy 

(nejdůleţitější pro marketing hotelových provozů). 

 

 Dalším rozdělením prodejních cest jsou tyto případy: 

 zákazník jde k poskytovateli (cestující se musí dopravit na letiště) 

 poskytovatel jde k zákazníkovi (objednávka taxi služby z místa bydliště, hotelu) 

 transakce na dálku (prodej letenek, ubytování prostřednictvím internetu)
10

 

 

                                                 
7
 HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch. Str. 142. Praha: Fortuna, 2006. 224 s. ISBN 80-7168-948-3 

8
 INDROVÁ, Jarmila. Cestovní ruch (základy). Str. 37. Praha: Oeconomica, 2007. 119 s. ISBN 978-80-

245-1252-5 

9 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 538. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004.  856 s. ISBN 80-247-0513-3 

10
 HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch. Str. 133. Praha: Fortuna, 2006. 224 s. ISBN 80-7168-948-3 
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1.3.4 Propagace 

Propagace neboli marketingová komunikace zahrnuje veškeré aktivity, 

prostřednictvím kterých firma komunikuje se zákazníky. Informuje spotřebitele o 

produktech a dokonce zvyšuje image firmy. Propagace je nejviditelnějším nástrojem 

marketingového mixu. Jednotlivé nástroje jako je reklama, podpora prodeje, public 

relations a mnohé další můţeme shrnout pod pojmem komunikační mix, o němţ 

pojednává následující kapitola. 

 

 Propagace sluţeb musí být speciálně navrţena tak, aby odstranila nevýhodu 

nehmotného produktu. Proto je v cestovním ruchu hojně vyuţíván obrazový materiál, 

aby poskytovatelé svému zákazníkovi co nejvíce přiblíţili nabízenou sluţbu. Není radno 

ale zákazníkovi nasazovat růţové brýle, sliby a informace by měly zůstat v mezích 

reality. 

 

 

1.4 Komunikační mix 

 Marketingová komunikace slouţí jako prostředek ke komunikaci se stávajícími i 

potencionálními zákazníky o produktech a sluţbách a poskytuje informace. Snahou je 

ovlivnit nebo přesvědčit spotřebitele o koupi produktu. Tento přesvědčovací proces se 

můţe uskutečnit na dvou úrovních – osobní a masové.  

 

V případě osobní komunikace je kontakt se zákazníkem přímý. Nevýhodou této 

formy jsou vysoké náklady na jednoho příjemce, nízká rychlost oslovení. Naopak 

výhodou je velký vliv na jednotlivce a přesné měření efektivnosti. Masová komunikace 

oproti osobní zasáhne velké mnoţství zákazníků, coţ je výhodou. Rychlost oslovení je 

vysoká, náklady na jednoho příjemce nízké, ale zase na druhou stranu lze jen obtíţně 

měřit efektivnost.
11

 

 

Mezi nástroje komunikačního mixu patří: 

 reklama 

                                                 
11

 DE PELSMACKER, P. GEUENS, M. VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. Str. 27. 

Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1 
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 podpora prodeje (sales promotion) 

 public relations 

 osobní prodej 

 přímý marketing (direct marketing) 

 sponzoring 

 komunikace v místě prodeje 

 veletrhy a výstavy 

 online marketing 

 

Komunikace pouţívá dvě základní strategie: 

 „push“ strategie (strategie tlaku) – tato strategie se snaţí „protlačit“ 

produkt k zákazníkovi, marketingové aktivity jsou směřovány na 

distributory, tedy články distribučního řetězce, aby produkt zařadily do 

svého portfolia, pouţívají ji především jiţ na trhu zavedené silné firmy 

 „pull“ strategie (strategie tahu) – strategie působí na konečného 

spotřebitele a snaţí se vytvořit poptávku po produktu, ve skutečnosti to 

znamená to, ţe zákazník poptává produkt u obchodníka a ten zase u 

výrobce
12

 

 

 

1.4.1 Reklama 

 Reklama je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších komunikačních nástrojů. 

Podle Kotlera je reklama „jakákoli forma neosobní placené prezentace a podpory 

prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.“
13

 

 

Reklama je přesvědčovací proces cílové skupiny a dokáţe oslovit široký okruh 

veřejnosti. Nevýhodou však je, ţe se jedná pouze o jednosměrnou komunikaci a její 

náklady jsou poměrně vysoké. Důleţité je stanovit si reklamní cíle, kterých chce podnik 

                                                 
12

 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Str. 228 - 229. Brno: Computer Press, 2006. 464 s. 

ISBN 80-251-1041-9 

13
 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 630. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 
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dosáhnout. Reklamní cíle jsou „specifickým komunikačním úkolem, který musí směřovat 

k cílové skupině v průběhu určitého času.“
14

 

 

Tyto cíle lze vymezit takto: 

 informativní – snaţí se vytvořit povědomí o novém či poskytnout informace o 

stávajícím produktu, vysvětlit jak výrobek funguje, jaká je jeho cena, za účelem 

vzbudit poptávku po produktu 

 přesvědčovací – pokouší se zvýšit preference daného produktu, vyzdvihnout 

svůj produkt nad konkurenčním, někdy se pouţívá i srovnávací reklama, kde se 

přímo porovnává produkt s konkurenčním 

 připomínací – pouţívá se při udrţení povědomí o produktu, často se pouţívá 

mimo sezonu
15

 

 

Dalším důleţitým rozhodnutím je potřeba stanovit reklamní rozpočet a připravit 

reklamní strategii. U reklamní strategie se jedná především o vytvoření reklamního 

sdělení a výběr média neboli prostředku sdělení. Hlavními druhy médií jsou televize, 

tisk, přímé zásilky, rozhlas, časopisy, venkovní reklama, on-line reklama. Jelikoţ má 

kaţdý druh médií své výhody a nevýhody, je nutné pro efektivnost kampaně znát jejich 

dosah, frekvenci a dopad. Po výběru prostředku sdělení následuje konkrétní selekce 

mediálního nosiče (např. určitá televizní stanice). Posledním bodem je vyhodnocení 

reklamní kampaně, aby zadavatel poznal, zda komunikuje sdělení správně. 

 

 V cestovním ruchu se vyuţívají všechny formy reklamy. Setkáváme se 

s reklamou v televizi, v tisku, na billboardech, v dopravních prostředcích MHD, na 

plakátech, na prospektech, letáčcích, broţurkách, v průvodcích a jinde. Reklama v tisku 

je však vyuţívána hojněji neţ v televizi. Rozpočty subjektů v cestovním ruchu jsou 

omezeny a tištěná inzerce je daleko levnější. Cílem reklamy je přilákat do destinace co 

nejvíce turistů tím, ţe se propagují její přednosti. Nejčastěji jsou v reklamě propagující 

destinaci cestovního ruchu vyuţívány fotografie doplněné textem se spoustou 

                                                 
14

 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 630. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 

15 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 641. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 



 

13 

 

přídavných jmen. Načasování reklamní kampaně je většinou sezónní, nebo v době, kdy 

zákazníci svou dovolenou plánují. 

 

 

1.4.2 Podpora prodeje (sales promotion) 

 Oproti reklamě a jejímu „doporučení“ nákupu, podpora prodeje dává důraz na 

nákup okamţitý. Výhodou je, ţe většina rozhodnutí o nákupu probíhá aţ v místě 

nákupu. S podporou prodeje se setkáváme denně, aniţ bychom si to plně uvědomovali. 

Jedná se například o kupón se slevou, poštovné zdarma při nákupu nad 500 korun, jedny 

sušenky zdarma při nákupu tří kusů, k televizi fotoaparát zdarma, ale i různé soutěţe, 

reklamní dárky, výstavky v místě prodeje, hry a mnohé další. Aby však byl tento nástroj 

účinný, je potřeba, aby byly výhody dostatečně velké na to, aby si jich zákazník všiml a 

donutilo ho to změnit chování – produkt si koupit. Tento nástroj se zaměřuje na 

krátkodobé zvýšení prodeje a je vhodné ho kombinovat s jinými prvky mixu (např. 

reklama). Výhodou sales promotion je měřitelnost, protoţe oproti reklamě lze jednoduše 

zjistit jeho efektivitu. Podpora prodeje nemusí být zaměřena pouze na zákazníka, 

podporovat můţe firma i své distributory a prodejce, aby tyto kanály měly motivaci 

daný produkt distribuovat a prodávat. 

 

 Podpora prodeje v rámci marketingu cestovního ruchu je do strategie zařazována 

zejména v kombinaci s jinými nástroji a to nejčastěji s veletrhy nebo výstavami. Pro 

úspěšnou prezentaci na veletrzích je proto nezbytná veletrţní sleva, která naláká 

spotřebitele a donutí ho uvaţovat o koupi. Těţko se však podpora prodeje aplikuje sama 

o sobě, neboť kvůli chybějícímu mechanismu tvorby cen je nemoţné poskytnout slevu 

na „celou“ destinaci. Slevu mohou poskytovat jen samotné subjekty, které poskytují 

sluţby v rámci destinace, například hotely slevu za ubytování a restaurace za pohoštění.  

 

 

1.4.3 Public relations 

 Jak je jiţ zřejmé z českého překladu vztahy s veřejností, public relations jsou 

vztahy s lidmi a komunikace s nimi. Veřejností nerozumíme jen „obyčejné“ lidi, kterým 

firma produkt prodává, ale hlavně skupiny lidí, o kterých se předpokládá, ţe ovlivňují 

názory. Pro úspěch podnikání je nezbytné s těmito skupinami udrţovat dobré vztahy. 
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Zatímco marketingová komunikace je spíše krátkodobě a komerčně zaměřená, PR jsou 

záleţitostí dlouhodobou. PR manaţeři chtějí dosáhnout a následně si udrţet dobrou 

reputaci firmy. Přesto jdou PR a zbylé prvky komunikačního mixu ruku v ruce. Čím 

lepší reputace firmy, tím lépe společnost vnímá například reklamu. Vztahy s veřejností 

ještě také mají výhodu oproti marketingové komunikaci. Mnozí spotřebitelé vědí, ţe 

reklama, podpora prodeje, atd. jsou placené, proto se jim dobré PR zdá věrohodnější. 

 

 Existuje rozdíl mezi PR firmy a PR marketingu. Zatímco firemní PR jsou 

zaměřeny na výše zmíněnou veřejnost, PR marketingu se zaměřují na dodavatele, 

distributory, konkurenty a potencionální zákazníky. 

 

 Public relations můţeme podle cílových skupin rozdělit na interní a externí. 

Interní, vnitřní PR jsou orientovány na zaměstnance, jejich rodiny a akcionáře. Na 

druhou stranu externí, vnější PR jsou orientovány na veřejnost, finančníky a média.
16

 

Mezi hlavní cíle a úkoly public relations můţeme například zařadit budování firemní 

identity, vliv na názory, trendy a postoje, budování dobrého jména, viditelnost na 

veřejnosti, důvěryhodnost a další. 

 

 Podle Philipa Kotlera má útvar pro public relations na starost některé nebo 

všechny tyto funkce:
17

 

 tiskové zprávy a agenturní činnost 

 publicita produktu 

 veřejné záleţitosti 

 lobbování 

 vztahy k investorům 

 pomoc sponzorů 

 

 Obzvlášť důleţitou úlohu mají PR v době, kdy se podnik dostane do krize. Na 

krizové období je nutné být připraven a mít v zásobě scénář, jak krizovou komunikaci 

provádět. 

                                                 
16

 DE PELSMACKER, P. GEUENS, M. VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. Str. 306. 

Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1 

17
 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 667. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 
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V cestovním ruchu se PR vyuţívají především pro zlepšení pověsti či tvorbě 

povědomí o destinaci. Agentury posílají novináře a reportéry zdarma na výlety či 

pobyty do destinace s nadějí, ţe o nich napíší pozitivní článek, který následně přiláká 

turisty. Tato forma není příliš nákladná a je celkem často vyuţívaná. 

 

 

1.4.4 Osobní prodej 

 Osobní prodej v minulosti znamenal jen čistě produkt prodat. V současné době 

jde o to zákazníka informovat, přesvědčit ho tak, aby byl spokojený. Snahou je vytvořit 

a udrţet s ním dobré vztahy. Osobní prodej je definován jako komunikace „tváří v tvář“ 

(osobně, telefonicky, přes internet, atd.), coţ je jeho největší výhodou oproti jiným 

nástrojům. Další výhodou je moţnost demonstrace produktu, interaktivita, zpětná vazba 

a v neposlední řadě důvěryhodnost. Na druhou stranu je tento nástroj docela drahý a 

firma nemá plnou kontrolu nad svými prodejci. 

 

 Prodejce je člověk, který: „vyvíjí v rámci firmy některou z následujících aktivit: 

vyhledávání nových zákazníků, komunikace s nimi, poskytování služeb a shromažďování 

informací.“
18

 

 

 

1.4.5 Přímý marketing (direct marketing) 

 Současným trendem uţ není masový marketing, ale individuální přístup ke 

kaţdému zákazníkovi se záměrem vytvořit s ním kladný vztah. K tomuto účelu se 

nejvíce vyuţívá přímý marketing. Existují různé druhy direct marketingu: osobní 

prodej, teletext, přímé zásilky, katalogy, telemarketing (telefonní marketing), 

teleshopping, specializované stánky (kiosky) a on-line marketing. 

 

 Nedílnou součástí přímého marketingu je vytváření databází zákazníků. Díky 

nim je moţné dělat analýzy, selektovat zákazníky a udrţet si je. Důleţitý je jiţ výše 

                                                 
18

 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Str. 682. Dotisk 2007, 2006. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 
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zmíněný – individuální přístup. Informace, které se v databázích objevují, jsou osobní, 

geografické a socio-demografické údaje a v neposlední řadě i ţivotní styl. 

 

 V oblasti marketingu cestovního ruchu se direct marketing vyuţívá hojně. 

Nejdůleţitější v tomto odvětví je katalogový prodej, dále se vyuţívá také telemarketingu 

a elektronického nakupování. 

 

 

1.4.6 Sponzoring 

 Firmy vyuţívají sponzoring, jako podporu svých produktů i celé image firmy. 

Spojují své jméno s určitými aktivitami nebo událostmi, které jim pomohou se ukázat 

v dobrém světle. Dalším důvodem sponzoringu je zvýšení či vytvoření povědomí o 

značce, produktu. V marketingu cestovního ruchu není sponzoring příliš vyuţíván. 

 

 

1.4.7 Komunikace v místě prodeje 

Podle výzkumů je dokázané, ţe se spousta zákazníků rozhoduje o koupi výrobku 

nebo vyuţití sluţby aţ v místě nákupu. Vstupují do obchodu a předem nevědí, jakou 

značku si koupí. Jejich nákupní záměry mohou, ale také nemusí vyústit do opravdového 

nákupu. Proto řada firem vyuţívá pro své značky a produkty POP
19

 komunikaci neboli 

komunikaci v místě prodeje. V současné době je to běţná věc. Jedná se o soubor 

prostředků umístěných v prodejně, jako jsou stojany, výkladní skříně, broţurky, letáčky, 

interní rozhlas, dotykové i normální obrazovky, sdělení na regálech a další. Tato 

komunikace je nejúčinnější, pokud je součástí integrovaného komunikačního plánu, to 

znamená podpořena například reklamou. Spotřebitel si poté obě marketingové aktivity 

spojí a tím dojde ke zvýšení pravděpodobnosti nákupu.  POP komunikace „neprodává“ 

jen sama o sobě. Zákazník, který se v obchodě necítí dobře, si nic nezakoupí. 

Atmosféra, čistota, osvětlení, uspořádání uliček a regálů, prezentace produktu, obal a 

celková image obchodu mají na zákazníka obrovský vliv. 

 

 

                                                 
19

 POP – Point of purchase – reklama v místě prodeje 
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1.4.8 Veletrhy a výstavy 

Veletrhy a výstavy jsou místem střetu výrobců a obchodníku určité kategorie 

produktů nebo odvětví. Vystavovatelé představují a demonstrují své výrobky a sluţby, 

porovnávají je s konkurencí, vyměňují si informace a v neposlední řadě prodávají a 

nakupují. Výstavy se rozdělují na dva druhy: veřejné a obchodní. Veřejné jsou ty, které 

můţe navštívit široká veřejnost a velmi často se jedná o prodejní nebo informativní 

veletrhy. Za druhé to jsou obchodní veletrhy, zaměřené na odborníky. Výhodou účasti 

na veletrhu je osobní kontakt, moţnost demonstrace produktu či sluţby, bezprostřední 

reakce spotřebitele, seznámení s konkurencí a také moţnost prezentovat se na 

mezinárodní půdě. 

 

Veletrhy a výstavy jsou v oblasti cestovního ruchu vhodnou příleţitostí pro 

získání nových kontaktů jiných subjektů cestovního ruchu. V rámci této prezentace jsou 

distribuovány broţury, letáky, průvodce a zákazníkům je poskytována náleţitá péče a 

většinou i veletrţní sleva, která je velkou motivací k pořízení sluţby. 

 

 

1.4.9 Online marketing 

Internet je ve světě marketingu úplnou novinkou. Za relativně krátkou dobu se 

však stal nedílnou součástí komunikačního mixu. Poskytuje široké spektrum uplatnění 

marketingové komunikace. Jeho globální dosah a rychlost patří mezi jeho největší 

pozitiva. Oproti tradičním médiím nabízí interaktivní internet kombinaci zvuku, videa, 

textu i obrázků. Internetový marketing šetří čas a náklady. Poskytuje firmám moţnost 

informovat, prezentovat se a je novým obchodním a distribučním kanálem.  

 

Mezi nástroje internetového marketingu lze počítat webové stránky, reklamu, 

public relations, podporu prodeje, přímý marketing a nově sociální sítě.  Webové 

stránky jsou skvělou moţností pro prezentaci firmy. Lze na ně umístit veškeré 

informace o produktech a společnosti. Náklady na provoz webových stránek nejsou 

vysoké. Měly by splňovat však několik pravidel, jako například mít zajímavý design, 

být přehledné, uveřejňovat relevantní informace a být uţitečné. Internetová reklama 

spojuje výhody tradičních médií s novými, jako je bezprostřední interaktivnost, zacílení 

a také analýza návštěv. Příkladem reklamy na internetu jsou různé bannery, buttony 
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(tlačítka), flashové animace a další. Mezi internetové PR aktivity patří virtuální noviny, 

časopisy, zasílání tiskových zpráv, různé diskuze, atd. 

 

Novinkou v oblasti podpory prodeje na internetu se v poslední době staly různé 

slevové servery, které nabízejí mnohdy i více neţ 50% slevu na určitou sluţbu či 

produkt. Firmy poskytují některou ze svých sluţeb či produktů za provizi slevovému 

serveru, na kterém si mohou kupón zakoupit spotřebitelé. Tento hromadný prodej 

kupónů nezvýší podniku zisky, avšak tuto ztrátu vykompenzují noví zákazníci.  

Příkladem přímého marketingu v online podobě můţou být různé newslettery 

(novinky, zasílané e-mailem) a také webové stránky, které mohou obsahovat katalog 

produktů nebo sluţeb. Posledním příkladem je nový trend online marketingu a to 

komunikace prostřednictvím sociálních sítí. Nejznámější sociální sítí je Facebook. 

Kaţdá firma, která chce navázat vztah se svými zákazníky, má na Facebooku svoji 

stránku, prostřednictvím které za pomocí statusů, odkazů a informací komunikuje. 

 

V marketingové koncepci destinace cestovního ruchu je s internetem spojena 

zejména moţnost elektronických rezervačních systémů. Tato moţnost šetří čas jak na 

straně zákazníka, tak na straně organizace. Nejhojněji je však stále vyuţívána firemní 

prezentace prostřednictvím online katalogu na webových stránkách společnosti. 
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2. Marketingový mix sluţeb 

 

„Služba je jakýkoliv akt nebo výkon, který může jedna strana nabídnout jiné 

straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. 

Příprava služby může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem.“
20

 

 

Do marketingového mixu sluţeb patří stejně jako u marketingu výrobků 4 P – 

produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace. Tato 4 P pro vytváření 

marketingové strategie sluţeb ale bohuţel vzhledem k vlastnostem sluţeb nestačí, proto 

se mix sluţeb rozšiřuje o tři poloţky, o materiální prostředí (physical evidence), lidi 

(people) a proces (process).
21

 

 

 

2.1 Materiální prostředí 

 Prostředí, ve kterém zákazník sluţbu vyuţívá, je velice důleţité. Toto materiální 

prostředí můţe mít mnoho forem.  V konkrétním případě restaurace, zahrnujeme do 

materiálního prostředí vzhled budovy, vybavení restaurace (stoly, ţidle) a také i 

oblečení zaměstnanců. Pokud vše vypadá dobře, dokazuje to kvalitu poskytované 

sluţby. 

 

 

2.2 Lidé 

 „Prostřednictvím účasti na cestovním ruchu dochází v destinaci k interakci 

nejen mezi návštěvníky a poskytovateli služeb, ale i mezi návštěvníky a místními 

obyvateli, tzv. hostitelskou komunitou (host community).“
22

 

                                                 
20

 KOTLER, Philip.KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Str. 440. 12. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5 

21
 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. Str. 26. Praha: Grada Publishing, 

2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9 

22
 KIRAĜOVÁ, Alţběta. Marketing destinace cestovního ruchu. Str. 141. Vydání I. Praha: Ekopress, 

2003. 173 s. ISBN 80-86119-56-4 
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Destinace na turistu nezanechává dojem jen sama o sobě, důleţití jsou 

zaměstnanci zařízení cestovního ruchu a také místní obyvatelé, se kterými turisté 

přicházejí do styku. To, ţe je pro podnik důleţité mít dobré zaměstnance je jasné, měl 

by se soustředit na jejich správný výběr a motivaci. Zařízení cestovního ruchu by ale 

mělo vést také jakýsi dialog s místními obyvateli. Oni utvářejí výsledný obraz destinace 

svým přátelským přístupem, pohostinností, zvyky, ale třeba také znalostí cizích jazyků. 

Je nutné tedy s nimi udrţovat dobré vztahy, aby se jejich nespokojenost neprojevila 

v názoru na destinaci. 

 

 

2.3 Proces 

 Proces poskytování sluţby by měl probíhat hladce a vést ke spokojenosti 

zákazníka. Lidé by například neměli ve stravovacích zařízeních příliš dlouho čekat, ani 

na obsluhu ani na jídlo. Odradí je to a image restaurace to uškodí. Celý proces 

poskytování sluţby musí probíhat hladce a bez problémů, jen tak bude zaručena 

spokojenost a návratnost zákazníků. 
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3. Cestovní ruch 
 

3.1 Vymezení pojmu cestovního ruchu a jeho význam 

Cestovní ruch uţ zdaleka není jen ekonomickým fenoménem. V současnosti se 

stal určitým ukazatelem ţivotního stylu. Lidé záměrně opouštějí na čas (u domácího 

cestovního ruchu maximálně šest měsíců a u mezinárodního maximálně jeden rok) 

místa svého stálého bydliště a cestují za odpočinkem, poznáním, kulturou, záţitky nebo 

prostě jen potřebují na chvilku změnit prostředí, aby se odreagovali. Účel jejich cesty 

nesmí být výdělečná činnost, cestu musí podniknout ve svém volném čase. Mezi 

výdělečnou činnost se nepočítají krátké sluţební cesty, sídlo zaměstnavatele zůstává 

v místě bydliště. V ekonomicky vyspělých zemích se cestování stalo trendem. Vliv 

okolí (vnější prostředí) má významný vliv na vývoj a strukturu cestovního ruchu. Za 

okolí můţeme povaţovat ekonomické, politické, sociální, technologické a ekologické 

prostředí. 

 

Pro plánování marketingových aktivit je dobré neopomenout typologii turistů. 

Tyto kategorie turistů mohou subjektu v cestovním ruchu pomoci zvolit správně 

například nejefektivnější distribuční kanály a také podobu sdělení pro určitou cílovou 

skupinu. 

 

Cestovní ruch se projevuje v různých druzích a formách. Druhy cestovního 

ruchu rozlišujeme na základě motivace účasti a formy na základě způsobu, jak je 

realizován. 

 

Druhy: 

 rekreační cestovní ruch 

 sportovní cestovní ruch 

 dobrodruţný cestovní ruch 

 myslivecký a rybářský cestovní 

ruch 

 náboţenský (poutní) cestovní 

ruch 

 lázeňský cestovní ruch 

 zdravotní cestovní ruch 

 obchodní cestovní ruch 

 kongresový cestovní ruch 

 stimulační cestovní ruch 
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Formy: 

 z geografického hlediska 

 podle počtu účastníků 

 podle způsobu organizování 

 podle věku účastníků 

 podle délky účasti 

 podle převaţujícího místa pobytu 

 podle ročního období 

 podle pouţitého dopravního prostředku 

 z hlediska dynamiky 

 ze sociologického hlediska
23

 

 

 

3.2 Destinace cestovního ruchu 

Destinaci cestovního ruchu definujeme jako přírodní celek, který se od jiných 

nějak liší, je netradiční a má jedinečné vlastnosti. Za destinaci můţeme povaţovat buď 

celý stát, určitý region, město nebo místo, které je pro lidi zajímavé jako turistický cíl. 

Destinace cestovního ruchu dostává díky marketingu podobu produktu. Turista neboli 

zákazník si vybírá určité místo coby produkt ke koupi. 

 

„Destinace je jedním produktem složeným zároveň z bezpočtu dalších produktů. 

Marketing destinace lze označit jako vědomou i nezáměrnou kooperaci, protože všechny 

subjekty v destinaci, ať chtějí nebo ne, spoluvytvářejí její charakter.“
24

  

 

Úkolem marketingu destinace cestovního ruchu je přilákat turisty na atrakce, 

aktivity, které je moţno v destinaci provozovat, ubytovací a stravovací sluţby. 

Marketingový mix destinace se potýká s odlišností u dvou nástrojů mixu, coţ je produkt 

a cena. Problémy se týkají nedostatečné kontroly nad produktem a také tvorby ceny. 

Tyto obtíţe vedou k tomu, ţe se v marketingovém mixu destinace nejvíce soustředí na 

propagaci destinace. Díky výzkumu je moţno produkt destinace nabízet efektivně 

                                                 
23
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určitému cílovému segmentu zákazníků. Susan Horner uvádí dva druhy výzkumu 

v rámci marketingu cestovního ruchu: 

 kvantitativní – zkoumá počet návštěvníků, kdy přijeli a odkud, co v destinaci 

dělají, kolik utratí, atd. 

 kvalitativní – proč do destinace přijeli a jejich názory na různé stránky 

destinace
25

 

 

 

3.2.1 Geografie 

 Geografie je pro produkt destinace cestovního ruchu velmi důleţitá. Existují 

různé geografické úrovně, které jsou ve vzájemném vztahu. Kaţdý turista si vybírá svou 

destinaci sám. Jak jsem jiţ psala výše, někdo za destinaci povaţuje celý kontinent (cesta 

kolem světa), stát, region, město nebo třeba jen konkrétní místo, přírodní útvar, atd. 

Záleţí na zákazníkovi, jakou cestu podniká a co vše chce navštívit. Některé destinace 

mohou i překračovat hranice, například Alpy, které zasahují do několika států, ale dají 

se povaţovat za jednu destinaci. 

 

 

3.2.2 Cíle marketingu destinací 

 Cíle marketingu destinací jsou trochu odlišné neţ u normálního marketingu 

produktů. Ztěţuje to fakt, ţe marketing destinací spíše provozují subjekty veřejného 

sektoru neţ ty soukromé. Za cíle můţeme povaţovat zlepšení pověsti destinace, coţ 

přiláká jednak turisty tak například investory, kteří do oblasti vloţí svůj kapitál, budují 

hotely, restaurace a další zařízení, která mohou vyuţívat i místní obyvatelé. Tím také 

dochází k sníţení míry nezaměstnanosti. Čím více je oblast navštěvována a tím více je 

vybavena. Dochází také k rozvoji infrastruktury a zlepšení ţivotního prostředí. 
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3.2.3 Kontrola nad produktem 

Jak je jiţ moţno odtušit, kontrola nad produktem destinace cestovního ruchu je o 

hodně těţší neţ kontrola nad produktem v marketingu obecně. Důvodem pro ztíţené 

podmínky kontroly je fakt, o kterém jsem se jiţ zmiňovala. Marketing destinací 

provádějí orgány veřejného sektoru a destinace zahrnuje spoustu dalších produktů. Jsou 

to například ubytovací zařízení, restaurace, sportovní střediska, kulturní střediska, 

zábavní parky, muzea, ale i doprava a přírodní útvary. Je nemoţné nad tímto vším mít 

přímou kontrolu, tudíţ je velmi těţké propagovat destinaci a soubor jejích produktů jako 

celek. 

 

 

3.2.4 Cena 

Návštěvník destinace neplatí ţádnou předem stanovenou cenu, neboť ji nelze 

určit. Turista vyuţívá spousty sluţeb v destinaci a platí za ně konkrétním většinou 

soukromým podnikům. Marketing destinace tak financují místní obyvatelé 

prostřednictvím daní. Návštěvník nemůţe zaplatit destinaci za návštěvu, pouţívání 

silnic, ale platí jejím jednotlivým komponentům, restauraci za jídlo, hotelu za nocleh. 

Dalším rozdílem je také to, ţe se cenový nástroj nedá pouţít pro změnu poptávky po 

destinaci, zejména mimo sezónu a v sezóně. 
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4. Stravování 

 

 Poskytování stravování je jedním z velkých podnikatelských odvětví. Neustále 

roste počet restaurací, bufetů, jídelen, rychlých občerstvení, atd., které poskytují 

přípravu jídel. Stravovací zařízení nabízejí jak hmotný produkt (jídlo, nápoje), tak i 

sluţbu (atmosféra restaurace, personál, hudba). Jídla se mohou konzumovat přímo 

v podniku, nebo si je spotřebitel bere domů, záleţí na tom, o jaký druh stravovacího 

zařízení jde. Toto stravování mimo domov se v poslední době velmi rozmohlo. Lidí si 

nekupují pouze potravu, ale chtějí s ní mít spojený určitý záţitek, který při přípravě jídla 

doma mít nemohou. Samotné jídlo a záţitek, který z toho konzument má, tvoří produkt 

stravovacího zařízení. Podstatné je jen nabídnout spotřebiteli něco, s čím se jen tak 

nesetká či si doma sám obyčejně nevaří. 

 

 

4.1 Spojení stravování s cestovním ruchem 

Stravování, ač se nezdá, můţe být velkým tahounem pro rozhodování turistů. 

Velká spousta lidí vybírá destinaci pro svou dovolenou s ohledem na stravu, kterou 

destinace poskytuje. Pokud turista míří do Řecka, určitě bude chtít navštívit pravou 

řeckou tavernu a ochutnat místní specialitu a to gyros s tzazikami.  

 

Vzhledem k tomu, ţe slavná restaurace přiláká spousty turistů, nezapomínají 

marketingové agentury na stravovací sluţby a zahrnují je do atraktivit destinace. Mimo 

provozovatele stravovacích sluţeb vyuţívají nabídky pohoštění také provozovatelé 

ubytovacích zařízení. Toto spojení jim totiţ představuje významný podíl příjmů.  

 

 

4.2 Marketingové cíle 

Marketingové cíle v stravovacím průmyslu jsou stejné, produkovat něco za 

účelem zisku a podílu na trhu. Většina stravovacích zařízení patří soukromému sektoru, 
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existují však sociálně zaměřené stravovací sluţby (např. pro bezdomovce, 

v nemocnicích, školách).
26

 

 

 

4.3 Trh stravovacích služeb 

Na trhu stravovacích sluţeb, převáţně v Evropě, se stále více objevují 

internacionální restaurace. Konkrétně v České republice převládají italské a čínské 

restaurace. V poslední době se těší oblibě také sushi bary. Lidé cítí potřebu 

experimentovat, chtějí vyzkoušet nové kuchyně v tuzemsku a nemusí přitom za nimi 

daleko cestovat. Poskytovatelé rychlého občerstvení jsou velmi populární, mají 

standardní nabídku, ať se nacházíte kdekoliv a poţadují za své produkty nízké ceny.  

 

 

4.4 Konkurence 

Stejně jako u jiných produktů, existuje konkurenční boj i u stravovacích sluţeb. 

Konkurují si jak restaurace v jedné ulici, tak třeba i různé typy kuchyní (asijské, rychlá 

občerstvení, italské, atd.) nebo můţeme za konkurenci povaţovat i potraviny, které 

nabízejí hotová jídla, která si člověk doma jen ohřeje.  

 

Pro ty subjekty, jejichţ hlavní činnost nespočívá v poskytování stravovacích 

sluţeb, nabízejí nebo vyuţívají lákavé nabídky pro odlišení a zlepšení svého produktu. 

Lukrativnější pro klientelu bude hotel s vyhlášenou restaurací, neţ ten, jehoţ restaurace 

nemá zrovna dobrou pověst. 

 

 

 

 

                                                 
26

 HORNER, Susan. SWARBROOK, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: 

Aplikovaný marketing služeb. Str. 352 - 353. Praha: Grada Publishing, 2003. 488 s. ISBN 80-247-0202-9 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

 

5. Gurmánská turistika 

 

Obědvat a večeřet mimo domov stalo součástí aktivního ţivotního stylu. 

Stravování v restauračních zařízeních uţ není jen z důvodu nasycení, nyní host poţaduje 

určitý záţitek, coţ můţeme shrnout pod název - záţitková gastronomie.  

 

Ţijeme v době, kdy se často mění trendy. Přicházejí stále nové a nové způsoby, 

jak se člověk můţe stravovat. V současnosti jde například o trend zdravé výţivy a s tím 

spojené bio produkty, které se i přes svou poměrně vysokou cenu těší velké oblibě. Lidé 

proto také chodí do restaurací, kde očekávají čerstvé suroviny, ne moc tučná jídla, 

připravená s omezeným mnoţstvím soli a přitom musí být chutná. To jim zajišťují 

zkušení kuchaři, kteří vědí jak vše zkombinovat. 

 

Marketing sehrává v gastronomii důleţitou úlohu, kaţdý provozovatel 

stravovacího zařízení se snaţí přilákat co nejvíce hostů. V pohostinství je kladen důraz 

na větší význam ústní reklamy. Zákazník musí nejprve jídlo objednat a zaplatit a teprve 

poté zjistí, zda je sluţba odpovídající jeho potřebám. Proto je ústní reklama 

v pohostinství rozhodující pro úspěch firem. Není radno opomínat komunikaci 

s obyvateli destinace, neboť pozitivní postoj místního obyvatelstva k cestovnímu ruchu 

je velkým kladem pro rozvoj pohostinství, zvýší se tím úspěšnost marketingových 

aktivit. 

 

Rychlost obsluhy, moţnosti rezervace, kvalita jídel a nápojů, porada při výběru 

jídel a vín, oblečení obsluhy, verbální i neverbální komunikace obsluhy, vzhled 

jídelního lístku a mnohé další jsou důleţitým faktorem v konkurenčním boji. Úspěšná 

firma nabízí něco, co člověk doma nemá a nemá to ani konkurence. Výhodné je také 

zkombinovat restauraci s hotelem, rekreačním či sportovním centrem nebo mít speciální 

lukrativní polohu. V neposlední řadě je také důleţitá inovace, zařízení by mělo drţet 

krok s módními trendy. 
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Za hlavní médium vyuţívané pro propagaci stravovacích sluţeb můţeme 

povaţovat tisk. Reklama se objevuje jak v regionálním tak v celostátním tisku a 

v průvodcích. Dalším médiem v pořadí je internet. Základem úspěchu je mít webové 

stránky, kde se restaurační zařízení můţe prezentovat. Tyto stránky obsahují informace, 

jídelní lístek, kontakt, fotogalerii a někdy i moţnost rezervace. Zákazník vyplní jen 

krátký formulář a následně obdrţí odpověď s potvrzením rezervace. Internetová 

prezentace má různé výhody, například interaktivnost, neomezená časová dostupnost, 

nízké náklady, zpětná vazba a také moţnost sledovat statistiku návštěvnosti webových 

stránek. 

 

Hlavní motivací turistů gurmánského cestovního ruchu je poţitek z poznávání 

cizích kultur prostřednictvím konzumace jídel. V gastronomii dochází k uplatňování 

nových forem marketingu, mezi největší z nich lze zařadit event marketing. Do češtiny 

můţeme event marketing přeloţit jako záţitkový marketing. V praxi to znamená 

například to, ţe majitelé restaurací pořádají hudební večery, kdy hostům k jídlu hraje 

ţivá hudba. Tyto a další tematické události se staly velkým tahounem pro nalákání 

turistů. Ti totiţ hledají stále něco víc, něco, co doma nemají a nemohou zaţít. 

Zahraniční turisté tyto akce uvítají kvůli tomu, aby poznali českou hudbu a zaţili pravý 

český večer. Naopak tuzemští hosté budou touţit po večeru stráveným konzumací 

dobrého jídla za doprovodu ţivé hudby. 

 

Gastronomie sehrává čím dál tím významnější roli v propagaci destinace 

cestovního ruchu. Lidé touţí po poznání místa, kde tráví svou dovolenou či návštěvu. 

K poznání neodmyslitelně patří místní historie, architektura, příroda, kultura a 

v neposlední řadě také místní kuchyně.  

  

V poslední době zaplavila Českou republiku vlna restaurací mezinárodních 

kuchyní. Všude nás obklopují italské, čínské, řecké, mexické a další restaurace. Dále se 

rozmohly stánky s rychlým občerstvením, tzv. fast foody. Moderní člověk je neustále ve 

stresu a někam pospíchá, tak je rychlé občerstvení mnohdy jeho jedinou moţností, jak 

za běhu něco sníst. Česká kuchyně proto začala upadat. Je smutné, ţe cizinci, kteří 

navštíví naši zemi, obědvají pizzu a večeří Kung-pao. Proto vznikl projekt 

CzechTourismu na podporu české gastronomie s názvem Czech Specials. 
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5.1 SWOT analýza kvality 

 SWOT analýza je hodnocení silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 

organizace. Silné a slabé stránky jsou vnitřní prostředí, příleţitosti a hrozby jsou vnější 

prostředí. SWOT analýzu je však moţné aplikovat i na destinaci cestovního ruchu a 

mnohé další.   

 

 Prvky analýzy jsou: 

 silné stránky (Strenghts) 

 slabé stránky (Weaknesses) 

 příleţitosti (Opportunities) 

 hrozby (Threats) 

 

Kvalita je v cestovním ruchu rozhodujícím faktorem pro úspěch. V gastronomii 

platí to samé. Cílem je nabízet sluţby na úrovni tak, aby uspokojily poţadavky 

zákazníků. V České republice chybí specifikovaný systém řízení kvality sluţeb 

v cestovním ruchu, proto se Ministerstvo pro místní rozvoj s Českou centrálou 

cestovního ruchu CzechTourismem snaţí vybudovat Národní systém kvality sluţeb, 

který by garantoval kvalitu poskytovaných sluţeb. Projekt Czech Specials je obdobou 

systému kvality, cílem projektu je totiţ její zvyšování v oblasti gastronomie. 

 

 SWOT analýza stavu kvality cestovního ruchu v České republice: 

 

Strenghts  

 hustá síť poskytovatelů sluţeb 

 dostatečná kapacita sektoru gastronomie a cateringu 

 kvalifikovaná pracovní síla 

 významné zapojení profesních organizací s vazbami na evropské kultury 

 

Weaknesses 

 absence systému řízení kvality v ţádné z oblastí cestovního ruchu 

 nízká úroveň chování a znalostí personálu  

 nízké rozšíření systému řízení kvality mimo nadnárodní společnosti 

 nedostatečná orientace na kvalifikované sluţby s vysokou přidanou hodnotou 
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Opportunities 

 různé formy podpory v podnikání v cestovním ruchu 

 podpora politiky kvality ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, která spočívá 

především v realizaci projektů zavádění národních standardů kvality ve 

vybraných sektorech cestovního ruchu 

 zvyšující se tlak na zlepšení kvality sluţeb ze strany zákazníků 

 růst konkurenceschopnosti 

 podpora vzdělávání a zavádění certifikací z veřejných financí 

 

Threats 

 nedostatek financí pro stabilizaci a další rozvoj cestovního ruchu s důrazem na 

gastronomii a catering 

 málo důsledná a výrazná propagace zlepšování kvality
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Http://www.mmr.cz : Analýza kvality služeb pro sektor gastronomie a cateringu [online]. 29. 6. 2010 

[cit. 2011-05-16]. Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné z WWW: 

<http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d5b8d45d-d321-4e07-b313-46c72f50bc65>. 
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6. CzechTourism 

 

6.1 Základní informace 

 CzechTourism (Příloha č. 1) - Česká centrála cestovního ruchu je nezisková 

organizace zaloţená roku 1993 Ministerstvem pro místní rozvoj. CzechTourism má 

několik zahraničních zastoupení, která se snaţí o zvýšení příjezdového cestovního 

ruchu. 

 

 Mezi hlavní úkoly CzechTourismu patří: 

 zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím i 

zahraničním trhu 

 podpora rozvoje cestovního ruchu 

 příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního ruchu 

a sluţeb 

 vytváření příznivé image destinace „Česká republika“ a to jak na domácím tak 

na zahraničním trhu 

 stanovení a rozpracování produktů, charakteristických pro Českou republiku 

 zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii 

 spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému 

 vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných jazykových 

mutacích 

 spolupráce s regiony v České republice 

 působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči 

zahraničním turistům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Českou 

republiku 

 zastoupení v zahraničí s cílem informovat novináře i veřejnost o nabídce 

cestovního ruchu v České republice a podporovat prodej národních produktů
28

 

 

                                                 
28

 Http://www.czechtourism.cz [online]. 21. 5. 2008 [cit. 2011-04-26]. CzechTourism. Dostupné z WWW: 

<http://www.czechtourism.cz/informace-o-czechtourism/statut/>. 
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Tyto úkoly centrála plní formou propagace, výstav a veletrhů, workshopů, 

vydavatelskou i nakladatelskou činností neperiodických tiskovin a dalšími. Tyto aktivity 

následně vyhodnocuje z hlediska dosaţených efektů. 

 

 

6.2 Propagace České republiky v roce 2010 

Rok 2010 byl ve znamení projektů, které měly posílit image destinace Česká 

republika. Měly náš stát představit coby atraktivní turistickou destinaci. Nový reklamní 

claim
29

 „Česká republika – to letí!“, byl komunikován v rámci domácího cestovního 

ruchu. Zahraniční slogan zní „Czech Republic – Stunningly Different!“ (Česká 

republika, úţasně jiná!).  

 

Agentura CzechTourism se kampaní roku 2010 snaţila zvýšit povědomí 

tuzemských turistů o moţnostech trávení dovolené v České republice. Pro tuto kampaň 

bylo vytvořeno i nové logo. Vzešlo ze soutěţe o návrh na logo, slogan a maskota 

domácího cestovního ruchu. Zajímavé jsou na něm barvy, neznázorňují jiţ barvy české 

vlajky, ale barvy, které lidé od cestování očekávají, tedy zelená (příroda), modrá (voda) 

a ţlutá (slunce). Slogan „To letí!“ je variabilní podle cílové skupiny, kterou bylo 

potřeba oslovit. Variacemi byly „S kamarády po Česku, S rodinou po Česku“ a 

„Poznávat Česko“. Kampaň byla zaměřena na všechny věkové kategorie. 

 

Kampaň započala v květnu roku 2010. V tomto měsíci běţely čtyři reklamní 

spoty na stanicích TV Prima, Prima COOL, Nova, Nova Cinema, Barrandov, Óčko, 

Public nebo AXN) a celkem byly odvysílány 1836x. Rozhlasová kampaň probíhala na 

stanicích Rádio Impuls a Expres rádiu. CzechTourism prezentoval Českou republiku 

také na 41 veletrzích po celém světě. 

 

Vyjmenuji zde ty nejzajímavější a nestěţejnější projekty, uskutečněné v roce 

2010: 

Czech Specials – neboli „Ochutnejte Českou republiku!“ je projekt na popularizaci 

tradiční české kuchyně a je námětem mé práce. 

                                                 
29 claim – krátký slogan, který se pojí s produktem 
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Propagace tuzemských lázní – mediální kampaň na podporu lázeňského cestovního 

ruchu, která měla nalákat české samoplátce do lázní. 

Úţasně jiná svatba – kampaň se sloganem „Your Stunningly Different Wedding“ měla 

nalákat do České republiky páry. Tato kampaň byla zaměřena na Velkou Británii. 

Kudy z nudy – kompletní přestavba webových stránek na podporu domácího 

cestovního ruchu. 

Informace o českých a zahraničních turistech – proč zahraniční turisté navštěvují 

Českou republiku, jak ji vnímají a jaké jsou profily českých návštěvníků v turistických 

regionech.
30

 

  

 

6.3 Analýza současné situace 

 Podle monitoringu marketingové kampaně, který vypracovala společnost Ipsos 

Tambor na podnět české centrály cestovního ruchu, můţeme udělat několik 

analytických závěrů. Necelá čtvrtina Čechů hodlá dovolenou v roce 2011 trávit v České 

republice, stejně tak necelá čtvrtina hodlá vyjet za hranice.  Klady českých destinací 

spočívají v dostupnosti a nízké ceně. Naopak za hranice české turisty láká především 

moře. Dobrou zprávou pro domácí cestovní ruch je fakt, ţe tři čtvrtiny Čechů vyráţí 

alespoň na krátké výlety po naší zemi. S propagačními aktivitami CzechTourismu to 

nevypadá příliš valně. Lidé nevědí, kdo má v České republice na starosti propagaci 

domácího cestovního ruchu. O centrále vědělo jen 15% veřejnosti, avšak je to o 11% 

více neţ v roce minulém. Reklamu na propagaci destinace Česká republika 

zaznamenalo 40% populace. 

 

 Pro rozhodování turistů jsou důleţité informace, které získávají nejčastěji 

z internetu. Vlivným faktorem je také vlastní zkušenost a doporučení známých a přátel. 

Za třetí informační zdroj lze povaţovat tištěné katalogy a průvodce.
31

 

 

                                                 
30

 Http://www.czechtourism.cz [online]. leden 2010 [cit. 2011-04-25]. CzechTourism. Dostupné z WWW: 

<http://www.czechtourism.cz/informace-o-czechtourism/marketingovy-plan/>. 

31
 Http://www.czechtourism.cz [online]. březen 2011 [cit. 2011-04-25]. CzechTourism. Dostupné z 

WWW:<http://www.czechtourism.cz/marketingove-aktivity-ke-zvyseni-povedomi-o-dcr-iop-

1/monitoring/>. 
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7. Czech Specials 

„Pro všechny tři partnery je velmi důležité, aby turisté, kteří navštíví Českou 

republiku v rámci výletu, dovolené či služební cesty, měli důvod přijet znovu a objevovat 

krásy naší země nejen přes originální českou kuchyni, ale i pro další turistické 

atraktivity. Dobré jídlo, přátelská obsluha v příjemném prostředí by měly být zdrojem 

zážitků, kvůli kterým se budou do Česka rádi vracet. 

Věřím, že se díky projektu Czech Specials podaří více zviditelnit naši 

gastronomii a zvýšit kvalitu služeb v pohostinství.“
32

 

Rostislav Vondruška 

generální ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism 

 

 

 

7.1 Základní informace 

 Česká kuchyně patří mezi hlavní lákadla, která Česká republika má. 

Gastronomie se v posledních letech stala důleţitým faktorem při rozhodování turistů o 

návštěvě destinace. Vzhledem k tomu, ţe trendy ve stravování odlákaly jak české tak 

zahraniční strávníky do náruče zahraničních kuchyní, bylo potřeba připomenout kořeny 

české gastronomie. Vznikl tedy projekt, který má za úkol propagovat českou kuchyni 

jak tuzemským tak zahraničním turistům. Cílem je zatraktivnit turistické destinace – 

v tomto případě se jedná o regiony, za pomocí kulinářských delikates. 

 

 Ve spolupráci CzechTourismu s Asociací hotelů a restaurací České republiky a 

Asociací kuchařů a cukrářů České republiky vznikl v červnu roku 2009 projekt na 

podporu české gastronomie s názvem „Ochutnejte Českou republiku!“ aneb Czech 

Specials (Příloha č. 2). 

 

 Restaurace a hotelové provozy, které mají zájem se projektu účastnit, mohou 

získat certifikaci, kdyţ splní podmínky. Získají tak signifikantní nálepku (Příloha č. 3a, 

3b, 3c), která jejich hostům zaručuje kvalitní pravou českou kuchyni. Certifikát 

                                                 
32

 Http://www.czechspecials.cz [online]. 2009 - 2011 [cit. 2011-04-27]. Czech Specials. Dostupné z 

WWW: <http://www.czechspecials.cz/predstaveni-projektu/>. 
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konkrétně zaručuje, ţe host vţdy na jídelním lístku najde jednu národní a jednu 

regionální specialitu. Restaurace jsou prověřovány nezávislými kontrolami, které 

hodnotí nabízené speciality a také chování personálu, vybavení restaurace a také čistotu. 

Jedná se o všechny faktory, které zaručují dobrý záţitek z návštěvy restauračního 

zařízení. 

 

 Součástí projektu jsou i webové stránky www.czechspecials.cz nebo také 

www.ochutnejtecr.cz. Které obsahují veškeré informace pro veřejnost i provozovatele 

restaurací. Jsou zde umístěny v první řadě recepty na národní specialitu svíčkovou, 

kterou odborníci označili za český národní pokrm, a také na všechny regionální 

speciality. Důleţitou součástí je seznam certifikovaných restaurací a hotelových 

provozů, který slouţí jako inspirace pro milovníky dobrého jídla. 

 

 Jiţ v říjnu roku 2009 bylo certifikováno sedm restaurací, mezi nimi praţské Café 

Imperial, restaurace Hotelu Děvín v Peci pod Sněţkou, Zámecká restaurace Liblice, 

restaurace golfového resortu Nová Amerika, olomoucká Restaurace Archa, batňovická 

Restaurace u Bulánka a Restaurace Zlatá Kovadlina v Mladé Boleslavi. Od té doby 

počet restaurací, které úspěšně prošly procesem certifikace, rapidně narostl. K dubnu 

roku 2011 se tento počet ustálil na 153 restauracích a další na certifikaci čekají. 

 

 Česká republika je pro účely Czech Specials rozdělená do 16 regionů: 

 Praha 

 Okolí Prahy 

 Jiţní Čechy 

 Šumava 

 Plzeňsko 

 Západočeské lázně 

 Severozápadní Čechy 

 Český sever 

 Český ráj 

 Východní Čechy 

 Vysočina 

 Jiţní Morava 

 Střední Morava 

 Východní Morava 

 Severní Morava a Slezsko 

 Krkonoše 

 

V kaţdém regionu mohou turisté najít určitý počet certifikovaných restaurací. 

Podle regionů jsou také na webových stránkách rozděleny recepty na regionální 

speciality. 
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Region Počet Region Počet

Praha 15 Český ráj 11

Okolí Prahy 10 Východní Čechy 10

Jižní Čechy 13 Vysočina 10

Šumava 9 Jižní Morava 15

Plzeňsko 10 Střední Morava 11

Západočeské lázně 13 Východní Morava 12

Severozápadní Čechy 10 Severní Morava a Slezsko 10

Český sever 10 Krkonoše 14  

 

 V rámci projektu Czech Specials proběhla v roce 2010 soutěţ s názvem Czech 

Food Cup. Mohli se jí zúčastnit kuchaři z certifikovaných restaurací s dvěma pokrmy -

 danou národní specialitou a jedním regionálním pokrmem, který si mohli sami vybrat. 

Této soutěţe se účastnili i milovníci české kuchyně, kteří mohli připravené speciality 

ochutnávat a rozhodovat o vítězi.  

 

 

7.2 Potenciál české gastronomie 

 České stravovací návyky se od evropských moc neliší. Mezi hlavní pokrmy 

počítáme snídani, oběd a večeři. Jako předkrm jsou často podávány polévky. Mezi 

nejznámější patří různé masové a zeleninové vývary a poté zahuštěné polévky, 

například bramborová. Nejznámějším pokrmem se staly knedlíky, kynuté i bramborové. 

Češi rozhodně nejsou vegetariáni, jedí maso velmi často, a to drůbeţí, vepřové i hovězí. 

Nejčastěji se připravuje s různými omáčkami – svíčkovou, rajskou, koprovou, 

houbovou atd. Tyto omáčky jsou poměrně těţké, jsou vţdy smetanové, ale právě proto 

velmi chutné. Maso lidé konzumují také v podobě uzenin. Bílé maso a ryby se tak často 

nedělají. Nejznámější českou rybou je kapr, který se připravuje hlavně jako součást 

vánoční tabule. Česká kuchyně je bohatá na sladké moučníky. Pečou se kynuté buchty, 

koláče, jablkové záviny, perníky a další.  

 

 Národním nápojem je samozřejmě pivo. Mnoho zahraničních turistů táhne do 

České republiky právě tento zlatavý mok. Vyhlášené české pivo pochází z Plzně – 

Pilsner Urquell. Dobře známá jsou také moravská vína a karlovarský bylinný likér 

Becherovka, která se těší velké oblibě i v zahraničí. 
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 Jak jsem jiţ dříve zmiňovala, rozmach mezinárodní kuchyně je obrovský. Češi si 

zvykli se stravovat jinak neţ pravou českou stravou. Tento vliv se nereflektuje jen 

při návštěvách restaurací, ale také v domácnostech. Je škoda, ţe česká gastronomie tak 

upadá, přestoţe má své místo mezi zahraničními kuchyněmi. Kaţdý z Čechů na ní 

vyrostl a váţe ho k ní spousta kladných vzpomínek. Například německá kuchyně jako 

taková neexistuje, je pouze souhrnem kuchyní regionálních, stejně tak je tomu 

v Rakousku. 

 

 

7.3 Podmínky a výhody certifikátu 

 Certifikace Czech Specials zaručuje kvalitní českou kuchyni a je zaštítěna 

Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. S účastí v tomto projektu je spojena 

také propagace nejen národních a regionálních specialit, ale také samotných restaurací a 

hotelových provozů. Proto bylo nutné vytvořit podmínky pro udělení certifikátu.  

 

 Pro udělení certifikátu tak musí restaurace splnit čtyři základní podmínky: 

1. splnit kvalitativní kritéria 

2. nabízet minimálně jednu národní specialitu 

3. nabízet minimálně jednu regionální specialitu 

4. souhlasit s provedením nezávislé kontroly (kontrola kvalitativních kritérií a 

ochutnávka tradičních specialit) 

 

Z kvalitativních kritérií je nutné splnit: 

Profesní způsobilost, která zahrnuje povolení k provozování pohostinství 

(ţivnostenský list) a také splnění všech hygienických předpisů a předpisů spojených 

s bezpečností práce a hostů. 

Transparentnost nabídky a poctivost v prodeji. Mezi tyto podmínky lze zařadit 

minimálně dvojjazyčný jídelní lístek s cenami pokrmů a následné vyúčtování, kdy host 

musí obdrţet tištěný účet. Podstatnou součástí je také informovanost personálu o 

nabízených pokrmech. 

Čistotou a dobrým stavem vybavení restaurace se rozumí v první řadě čistota 

nábytku, kuchyně i toalet. 

Závazek stálé nabídky specialit vyţadovaných v daném regionu projektem. 
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Obsluha a její přístup k hostovi. Personál je pro podnikání ve sluţbách jedním 

z nejdůleţitějších faktorů. Sluţba v gastronomii je zákazníkům poskytována 

prostřednictvím obsluhy. Pro účely Czech Specials byly stanoveny podmínky: jednotné 

uniformy, znalost projektu Czech Specials včetně doporučení speciality hostovi a 

hlavně příjemný a přátelský přístup.  

Kontaktní údaje na provozovnu jsou poslední podmínkou pro získání certifikátu. 

Kontakt je uveden na webových stránkách a průvodcích v rámci propagace projektu. 

Povinnost restauratéra je označit náleţitě vstupní dveře samolepkou Czech Specials.
33

 

 

Mezi hlavní výhody certifikace je tuzemská i zahraniční propagace s ní spojená. 

Restaurace je uvedena v seznamu certifikovaných restaurací na webových stránkách 

www.CzechSpecials.cz, www.CzechTourism.cz a turistickém portálu 

www.kudyznudy.cz. Projekt je také součástí prezentace centrály CzechTourism na 

veletrzích. Kampaň probíhá v tříletém období v letech 2010 – 2013. Součástí 

marketingové strategie jsou tištěné materiály – broţury a katalogy v různých jazycích. 

Pro samotné restaurace je samolepka na dveřích garancí kvality. Hosté restaurace mají 

záruku, ţe restaurace podléhá kontrolám a ţe zde mohou ochutnat opravdové české 

delikatesy. 

 

 

7.4 Prezentace projektu 

 Základem propagace projektu Czech Specials jsou jeho webové stránky, které 

jsou v pěti cizích jazycích (angličtina, němčina, ruština, polština a madarština). Jsou 

rozděleny do čtyř sekcí: pro hosty, pro novináře, Czech Food Cup a pro provozovatele 

restaurací. 

 V sekci pro hosty jsou umístěny seznamy národních, regionálních specialit a 

specialit šéfkuchařů, včetně receptů. Výhodou je i moţnost vyuţití fotoseriálů, kde se 

můţou lidé podívat, jak se české speciality krok za krokem připravují. Hlavní částí je 

seznam certifikovaných restaurací, který je rozdělen na jednotlivé regiony. V kaţdé 

záloţce konkrétní restaurace je uveden kontakt a adresa. Pro přehled informací a 

                                                 
33 Http://www.czechspecials.cz [online]. 2009 - 2011 [cit. 2011-04-27]. Czech Specials. Dostupné z 

WWW: <http://www.czechspecials.cz/certifikacni-kriteria/>. 
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novinek slouţí záloţky aktuality a projekt v médiích. Toulavé kameře, která ochutnává 

Česko je také věnován prostor. Nechybí ani kolonka „Napište nám“, kam mohou 

návštěvníci stránek napsat svoji připomínku, vzkaz či dotaz.  

 

 V sekci Czech Food Cup 2010 se nachází informace a aktuality o proběhlé 

soutěţi. Pro novináře stránky nabízejí rubriku ke staţení, kde si mohou stáhnout loga a 

také fotografie v tiskové kvalitě. Kaţdý novinář musí být registrovaný a přihlášený, aby 

se do této části dostal. 

 

 Provozovatelé restaurací na stránkách zase najdou veškeré informace o tom, co 

projekt je, jak získají certifikaci, jaké podmínky musí splnit, seznam hodnotitelů 

restaurací, seznam partnerů, také ale sekci ke staţení. Další funkcí webových stránek je 

moţnost zadat svůj e-mail a dostávat průběţné informace. 

 

 Další prezentace probíhá na webech agentury CzechTourism a na turistickém 

portálu Kudy z nudy. Po zaškrtnutí kolonky „gurmánská turistika“ na stránkách portálu 

se zobrazí seznam moţností, kam v daném regionu za delikatesami české kuchyně. Na 

těchto stránkách se mohou restaurace zapojené do projektu prezentovat. Popis vţdy 

obsahuje adresu včetně kontaktu, e-mailu a webových stránek.  

 

  Aby se však projekt dostal do povědomí široké veřejnosti, je potřeba 

marketingových aktivit. Při spouštění projektu byla vyuţita hlavně tištěná média, která 

jsou na podání vysvětlení, co projekt je, nejlepším médiem. Články vyšly ve 

společenských tištěných médiích: deník Mladá Fronta DNES, regionální deníky, 

magazín FOOD a TIM – turistický informační magazín. Dále také v tisku pro 

odborníky: Gastro&Hotel revue, magazín Makro, Marketing&Media, COT magazín, 

FOOD SERVICE – magazín pro management gastronomie a hotelnictví a Minutka – 

oficiální časopis pro moderní gastronomii AKC ČR. Z elektronických médií bylo 

vyuţito stanice TV Nova, Česká televize, Český rozhlas a Český rozhlas 2 – Praha.
34
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Na stanici Český rozhlas byly koncem roku 2009 v pořadu Kulinárium 

odvysílány rozhovory ohledně projektu s Pavlem Klicperou, tehdejším vedoucím 

oddělení marketingových projektů CzechTourism.
35

 Český rozhlas 2 – Praha odvysílal 

začátkem roku 2010 odpolední pořad s názvem „S rozhlasem u plotny“. Byly to krátké 

rozhovory s kuchaři z certifikovaných restaurací, majiteli i se strávníky. Postupně se tak 

představily všechny restaurace z projektu. 

 

Na České televizi běţel v létě roku 2010 osmidílný seriál s názvem „Toulavá 

kamera ochutnává Česko“, který byl zaměřený na putování po České republice za 

českými specialitami. Nápad vzešel ze spolupráce tvůrců Toulavé kamery a centrály 

CzechTourism. Vysílání začalo 7. července ve 21:00. Stopáţ jednoho dílu byla 28 minut 

a v kaţdém byly představeny dva z šestnácti regionů České republiky. Smyslem seriálu 

bylo představit Čechům jednotlivé kraje z toho gastronomického pohledu. Průvodci 

pořadu Iveta Toušlová a Josef Maršál představili regionální speciality včetně místa 

vzniku a ukázali, jak byly připravovány v minulosti a jak v přítomnosti, zda je místní 

znají a stále vaří. Kuchaři z certifikovaných restaurací se seriálu také účastnili, uvařili 

regionální pokrm a popsali ho. Další součástí seriálu byly gastronomické památky a 

potravinářské výrobky, které jsou pro daný kraj typické – Olomoucké tvarůţky, 

Becherovka, Plzeňské pivo a další. Jiţ první odvysílaný díl sledovalo v průměru 680 

tisíc lidí, podíl publika byl 21,24%. Více se dívaly ţeny.
36

 

 

 Dalším způsobem propagace je soutěţ Czech Food Cup, která proběhla v první 

půlce roku 2010. Soutěţe se účastnili kuchaři z certifikovaných restaurací a pozváni byli 

i milovníci dobrého jídla, kteří mohli národní i regionální speciality ochutnat. O soutěţi 

pojednává samostatná kapitola. 

 Koncem května 2010 proběhl praţský Prague Food Festival, jehoţ partnerem byl 

CzechTourism s projektem Czech Specials. Na tomto třídenním svátku jídla mohli lidé 

ochutnat jak české tak exotické speciality. V srpnu se projekt objevil na osmém ročníku 

Oslav Sv. Vavřince v Kladně. Mimo vaření a ochutnávání se také soutěţilo (Prostři 

svému králi, Pivní štafeta, Pojídání knedlíků). V polovině září se v Praze na Kampě 
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konal nový festival s názvem „Česká chuťovka“, na kterém se prezentovaly jednotlivé 

kraje aţ města, které se snaţily nalákat budoucí turisty do svých vod. Prezentovaly 

místní speciality a výrobky se záměrem zviditelnit a zvýšit atraktivitu jednotlivých míst 

či regionů prostřednictvím záţitkové gastronomie. Mimo to, měli návštěvnici moţnost 

se poradit s odborníky, kde sehnat kvalitní suroviny. Druhá polovina října byla ve 

znamení jiţ čtvrté celosvětové oslavy Mezinárodního dne kuchařů. Akci pořádala 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR za podpory hlavního města Prahy, ve spolupráci 

s CzechTourismem a dalšími. Součástí oslavy byla mimo jiné i soutěţ o nejlepší dort. 

Do této soutěţe se mohl kdokoliv přihlásit a spadala pod projekt Czech Specials. 

Soutěţe jihočeské pobočky AKC ČR – Jihočeský kuchař „Souboj týmů“ a cukrářská 

soutěţ o pohár „Pětilisté růţe“ proběhly v rámci Gastrofestu v Českých Budějovicích. 

Partnerem akce byl projekt na podporu české gastronomie. Pátý ročník prestiţní 

kulinářské soutěţe profesionálů pod názvem „Český kapr v regionální kuchyni“ se 

uskutečnil na začátku prosince 2010 a navazoval na projekt Ochutnejte Českou 

republiku. 

 

 Nedílným prvkem propagace jsou různé propagační materiály broţury (Příloha 

č. 4), DVD s recepty (Příloha č. 5a, 5b), atd. Nakladatelství B4U Publishing vydalo 

v roce 2010 knihu s názvem Ochutnejte Českou republiku – Nejlepší národní speciality 

a recepty. V knize je téměř 200 receptů české regionální kuchyně. 

 

 On-line marketing je novým fenoménem ve světě marketingu. Czech Specials 

má své vlastní stránky na sociální síti Facebook. Výhodou těchto stránek je rychlá 

aktualizace, přímý kontakt s lidmi, moţnost umístit fotografie, atd. Facebook se 

v dnešní době stal uţ nezbytností pro úspěšnost marketingové strategie. Kdo se 

neprezentuje na sociální síti, jako by neexistoval.
37

  

 CzechTourism s partnery představil plány projektu na začátku roku 2011 na 

veletrhu GO a Region Tour v Brně. Byla to nejrozsáhlejší prezentace projektu, 

obsahovala restauraci o ploše 200 m². 
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V zahraničí byl projekt také prezentován zahraničním zastoupením České 

centrály cestovního ruchu za podpory Velvyslanectví České republiky na Ukrajině. 

Prezentace představila projekt, popsala marketingovou podporu, soutěţ Czech Food 

Cup a byla určena pro ukrajinské cestovní kanceláře a zástupce odborných médií. Dále 

na londýnském festivalu „Taste of London“, který proběhl v polovině června roku 2010. 

Festivalu se účastnily různé kuchyně, se kterými se návštěvníci mohli seznámit. 

Ochutnat na českém stánku mohli řízek s bramborovým salátem, hovězí guláš s českým 

chlebem, zelný salát a jako dezert svatební koláč s tvarohem. Nechybělo ani pivo. Mezi 

další aktivity v zahraničí patří roadshow v Polsku s názvem Vandrující knedlík nebo 

české gastrodny ve španělském Madridu, dále prezentace v Athénách, Szegedu, Lvově, 

Innsbrucku, Salcburku a Bregenzu. 

 

 Plány na rok 2011 jsou následující: 

 dny české kuchyně ve vyhlášených restauracích v brazilském Rio de  

Janeiru a Sao Paulu 

 ochutnávky na trajektech Viking line, které zajišťují přepravu mezi  

Švédskem a Finskem 

 v první polovině roku bude v jiţních Čechách natáčet maďarská TV  

paprika dokument o českých specialitách 

 v září se bude česká gastronomie prezentovat na pivním festivalu  

v Salcburku a na svatováclavském posvícení ve Vídni 

 v říjnu v Madridském hotelu Barcelo 

 španělské zastoupení připravuje několik press a famtripů, Španělé  

přijedou v květnu na Prague food festival a v srpnu na Pilsner fest.38 

 

 

7.5 Partneři 

 Projekt na podporu české gastronomie vznikl za spolupráce tří subjektů, 

CzechTourismu, Asociace hotelů a restaurací České republiky a Asociace kuchařů a 
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cukrářů České republiky. Mediálními partnery jsou turistické portály 

www.kudyznudy.cz a CZeCOT a Český rozhlas 2 – Praha. 

 

 

7.5.1 Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) 

 Asociace hotelů a restaurací ČR (Příloha č. 6) je profesní neziskovou organizací, 

která podporuje podnikatele v oboru hotelnictví a gastronomie. Členy asociace jsou 

majitelé a provozovatelé hotelových provozů a restaurací z celé České republiky. Jejich 

zájmy zastupuje asociace i na evropské úrovni, díky členství v evropské konfederaci 

asociací hotelů a restaurací – HOTREC. Krajské sekce AHR ČR pomáhají v propagaci 

svých členů a rozvoji cestovního ruchu v jejich kraji. AHR ČR zajišťuje pro projekt 

Czech Specials certifikaci restaurací.
39

  

 

„Věřím, že spojení dobrého jídla a přátelského prostředí našich útulných 

restaurací je dalším krokem na cestě za zlepšováním kvality, pohostinnosti a 

atraktivnosti krásných koutů naší vlasti. Proto je nejvyšší čas začít jak s regionální 

kuchyní, tak s kvalitou.“
40

 

Václav Stárek 

prezident AHR ČR 

 

 

7.5.2 Asociace kuchařů a cukrářů ČR (AKC ČR) 

 Asociace kuchařů a cukrářů České republiky (Příloha č. 7) je odborným 

partnerem pro receptury. AKC ČR je dobrovolnou nepolitickou organizací a sdruţuje 

v osmi regionálních pobočkách přes 1200 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. 

Svou činnost provozuje i v zahraničí, je členem WASC – Světové federace kuchařských 

sdruţení, která sdruţuje 96 členských států. Asociace kuchařů a cukrářů se zabývá 
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gastronomií a organizuje také různé akce, například semináře, soutěţe, odborné 

přednášky, výstavy a další.
41

  

 

„Věřím, že odborným týmem vybrané receptury a jejich praktické ukázky v 

podání šéfkuchaře Martina Havla vás osloví a že jsou dostatečným dokladem toho, že je 

z čeho vybírat a že stojí za to ctít a připomínat všem naše společné bohatství.“
42

 

Miroslav Kubec 

prezident Asociace AKC ČR 

 

 

7.5.3 kudyznudy.cz 

 „Kudy z nudy“ (Příloha č. 8) je projektem CzechTourismu a slouţí jako 

inspirace pro turisty, kam se v České republice podívat. Jde především o webové 

stránky, na kterých se zdarma prezentují soukromé subjekty cestovního ruchu, kterým 

tímto pomáhá česká centrála. Portál kudyznudy.cz se pokouší o oţivení domácího 

cestovního ruchu. Napomáhá turistům získat informace o krásách naší země a ukázat 

jim, ţe v České republice je co navštívit. 

 

 V současnosti se na stránkách nachází na pět tisíc různých aktivit, které jsou 

rozděleny podle věkových i zájmových kategorií nebo podle regionu. Kaţdá aktivita má 

vlastní popis, fotogalerii, kontakt, počet zobrazení, hodnocení, moţnost diskuze a další 

informace. Turistický portál www.kudyznudy.cz podporuje propagaci projektu Czech 

Specials. Stačí zaškrtnout kategorii „gurmánská turistika“ a vyhledavač zobrazí 

moţnosti, kam je moţné za kulinářskými delikatesami zajít. Ve spodní části stránky se 

nachází další typy, co lze ve vybrané lokalitě ještě navštívit, s čím lze gurmánskou 

turistiku spojit.
43
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7.5.4 CZeCOT  

 CZeCOT (Příloha č. 9) je turistickým portálem, který shromaţďuje informace o 

regionech a turistických atraktivitách se záměrem přilákat do České republiky co 

nejvíce turistů jako tuzemských tak zahraničních. Stránky mimo informací nabízejí i 

komerční vyuţití, návštěvník si můţe najít informace a rovnou například zarezervovat 

ubytování. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism. Dalšími partnery portálu jsou 

poskytovatelé sluţeb či produktů v cestovním ruchu. Jedná se například o cestovní 

kanceláře, lázně, ubytovací zařízení, gastronomické provozy, sportovní zařízení, 

pořadatele kulturních a jiných akcí a další.
44

 

 

 

7.6 Czech Food Cup 

 Soutěţ pořádaná v rámci programu Ochutnejte Českou republiku s názvem 

Czech Food Cup (Příloha č. 10) je gastronomickým kláním kuchařů z restaurací, které 

mají certifikát Czech Specials. Kaţdý kuchař vstupuje do soutěţe s národní specialitou, 

která je určená pořadateli a regionální specialitou. Soutěţ probíhá v několika 

regionálních kolech a jednom národním. České speciality jsou hodnoceny nejen 

odbornou porotou, ale také gurmány. Součástí kaţdého klání je degustace českých 

specialit. Lidé mohou poté pro jednotlivé restaurace hlasovat a určit tak vítěze laické 

veřejnosti.  

 

 Czech Food Cup 2010 začal 6. února na veletrhu TOP GASTO a HOLIDAY 

WORLD regionálním kolem praţských restaurací. Další regionální kola následovala ve 

Zlíně, Pardubicích, Českých Budějovicích, Plzni a Karlových Varech, kde 1. května 

proběhlo národní finále soutěţe. Vítězem se stala harrachovská Restaurace Bellevue a 

dostala šek na 55 555 Kč. Odbornou porotu tvořila řada profesionálů z oboru 

gastronomie. Předsedkyní byla autorka a dramaturgyně pořadu Toulavá kamera České 

televize Iveta Toušlová. V porotě dále zasedli moderátor Českého rozhlasu Pavel 

Kudrna, vedoucí oddělení marketingových projektů agentury CzechTourism Pavel 

Klicpera, Petr Karas z Active Marketing Chef Unox a člen AKC ČR, Stanislav Zukal, 
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Horeca Advisor CZ společnosti Makro, Dagmar Janatová, majitelka restaurace Patriot-

x, spisovatelka a drţitelka 2. místa o nejlepší český knedlík 2009, vydavatelka C.O.T. 

media Eva Frindtová, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel a 

manţelka primátora města Karlovy Vary Iva Hauptmannová. 

 

 Partnery projektu byly Makro Cash & Carry ČR s.r.o. a společnost UNOX. 

Výhodou účasti je zviditelnění restaurace díky účasti široké veřejnosti. Výherce obdrţel 

také certifikát, který s následnou medializací zvýšil povědomí veřejnosti o vítězné 

restauraci. V roce 2011 se soutěţ Czech Food Cup neuskuteční.
45

 

 

 

7.7 Výzkum 

 V této části práce jsem se rozhodla provést průzkum, jak mezi lidmi tak mezi 

provozovateli restaurací. U široké veřejnosti jsem zkoumala názor na českou 

gastronomii, motivaci a počet návštěv restaurací. Mezi provozovateli stravovacích 

zařízení zase názor na projekt, co jim přinesl a co naopak postrádají. Nástrojem pro oba 

výzkumy byl krátký dotazník, který byl v elektronické podobě dotazovaným zaslán. 

 

 

7.7.1 Výzkum veřejnosti 

 Chtěla jsem zjistit, jaký je názor Čechů na české jídlo, proto jsem zpracovala 

dotazník obsahující 14 otázek. Otázky byly většinou uzavřené, jen čtyři z nich otevřené. 

Mým záměrem bylo zjistit, co lidé mají a naopak nemají rádi na české kuchyni, a také, 

jak by ji charakterizovali třemi slovy. Tento průzkum jsem povaţovala za důleţitý, 

neboť ukazuje, zda má kampaň na podporu české gastronomie vůbec smysl. Dotazník 

byl šířen internetem po celé republice. Počet dotazovaných je 186. 
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Dotazník obsahoval následující otázky: 

 

1. Jakou kuchyni upřednostňujete? 

Tato otázka ukazuje preference lidí. Skoro 42% dotazovaných zvolilo za svou 

nejoblíbenější kuchyň právě tu českou. Na druhém místě se umístila italská s 30%, dále 

pak řecká s necelými 5%. Lidé tedy stále i přes vysoký počet mezinárodních restaurací 

stále preferují kuchyni českou. 

 

 

 

2. Máte rád/a českou kuchyni? 

Tato uzavřená otázka jednoznačně ukázala, ţe česká strava lidem chutná. Ano 

odpovědělo 88% lidí. 
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3. Proč? 

První z otevřených otázek, navíc nepovinná. Dává moţnost se lidem vyjádřit, proč 

českou kuchyni mají nebo naopak nemají rádi. Respondenti, kteří odpověděli ANO na 

otázku číslo 2, se vyjádřili následovně: česká strava je tradiční, jedí ji, protoţe jsou na ni 

zvyklí, chutná jim a ţijí v Česku. Naopak ti, kteří českou kuchyni rádi nemají, 

odpověděli, ţe je česká strava příliš tučná, těţká na přípravu a nezdravá. 

 

4. Jak často navštěvujete restaurace? 

Většina Čechů se v restauracích stravuje jedenkrát a více týdně (36%). 30% jednou za 

dva týdny, 24% respondentů jednou měsíčně. Naopak Ti, kteří se v restauracích 

nestravují nikdy, bylo zanedbatelné mnoţství, pouze jeden z dotazovaných. 

 

 

 

5. Objednáváte si české speciality? 

56% respondentů si české pokrmy v restauracích objednává, naopak 44% nikoliv.  
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6. Co máte na české kuchyni rád/a? 

Další z otevřených otázek, která měla ukázat určité aspekty, kterých si lidé na české 

kuchyni cení. Lidé oceňují přítomnost masa ve většině pokrmů, mají rádi knedlíky a 

omáčky, různorodost příloh, polévky a nezaměnitelnost konkrétních pokrmů (svíčkovou 

nikde na světě nemají).  

 

7. Co nemáte na české kuchyni rád/a? 

Otázka ukazuje opak otázky číslo šest. Češi nemají rádi tučná jídla, rovněţ české 

kuchyni často vyčítají, ţe je těţká a nezdravá. Lidem chybí zelenina a odlehčení jídel, 

aby byla snáze stravitelná. 

 

8. Myslíte si, ţe je česká gastronomie jedním z nástrojů propagace České 

republiky? 

Otázka, která je pro kampaň Czech Specials velmi podstatná. Jak nahlíţejí Češi na 

bohatství národní kuchyně? 87% si myslí, ţe je česká kuchyně nástrojem pro propagaci 

České republiky coby destinace cestovního ruchu. Zbylých 13% si myslí, ţe se česká 

gastronomie nemá čím chlubit. 

 

 

 

 

9. Znáte projekt Czech Specials? 

Smutným zjištěním je výsledek otázky na znalost projektu. Z výsledků jednoznačně 

vyplývá, ţe Češi o kampani nevědí. Projekt nezná 86% a slyšelo o něm jen 14%. 
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10. Kde jste se o něm dozvěděl/a? 

Otázka pro ty, kteří u otázky číslo devět odpověděli ANO. O projektu slyšelo 15% 

respondentů z tisku, 12% ho zná z turistického portálu Kudy z nudy, 12% ze stránek 

CzechTourism, 12% přímo z certifikované restaurace, dále se také často objevovala 

znalost projektu ze školy. 

 

11. Motivovala by Vás certifikace restaurace (záštita CzechTourism, záruka 

kvality české kuchyně) k její návštěvě? 

Dobrou zprávou však je, ţe motivace lidí je vysoká, necelých 70% lidí by restauraci 

s garancí kvality navštívilo. 
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12. Pokud cestujete po České republice, zahrnujete do svého programu také 

návštěvu restaurace a ochutnávku místních specialit? 

Tato uzavřená otázka ukazuje smysl gastronomie v cestovním ruchu, zda lidé zahrnují 

regionální pokrmy do poznání kraje či města. Respondentů s odpovědí ANO bylo 70%. 

 

 

 

13. Pokud byste měl/a zvolit 3 synonyma pro českou kuchyni – jaká by to byla? 

Poslední otevřená otázka slouţí pro zjištění pocitů, které česká kuchyně u strávníků 

vyvolává. Nejčastěji se v dotazníku objevovaly odpovědi: knedlo, zelo vepřo, omáčky, 

dále svíčková a také vlastnosti stravy – tučná, mastná, těţká, sytá, chutná, tradiční. 

 

14. Kolik je Vám let? 

Věkové kategorie respondentů byly: do 18 let (3%), 19 – 30 let (61%), 31 – 45 (19%), 

46 – 60 (11%) a 61 a více (5%). 
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 Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe si Češi své kuchyně cení, mají ji rádi a také ji 

vyhledávají. Milují knedlíky, omáčky a další typické pokrmy i přesto, ţe si stěţují, ţe 

jsou těţké a tučné. Bohuţel většina není s kampaní Czech Specials obeznámena. Jen 

zanedbatelná část vzorku věděla, oč jde a mnohdy to byli studenti cestovního ruchu 

nebo Ti, kteří se v cestovním ruchu orientují. Dobrou zprávou však je vysoký počet lidí, 

kteří by restauraci navštívili na základě certifikace. Kampaň tedy určitě smysl má a 

měla by být silnější, aby se o projektu lidé dozvěděli.  

  

 

7.7.2 Výzkum provozovatelů restaurací 

 Důleţité je také znát názor odborníků, v tomto případě provozovatelů restaurací. 

Snaţila jsem se zjistit, jaký mají na projekt názor, zda ho jejich klientela zná, jestli 

zpozorovali nějaké změny a jaká je jejich celková spokojenost s propagací. Dotazník 

obsahuje sedm otevřených otázek, aby se k nim mohli provozovatelé restaurací vyjádřit 

a nebyli nuceni do jakékoliv odpovědi. Distribuce proběhla prostřednictvím e-mailu a 

návratnost byla 16 dotazníků. 

  

1. Proč jste se rozhodli zapojit do projektu Czech Specials? 

Restauratéři vidí v projektu moţnost propagace své restaurace a také zviditelnění 

poctivé domácí kuchyně. Czech Specials je cesta, jak ukázat zákazníkům, ţe speciality 

české kuchyně jsou vynikající nejen chutí, ale i kvalitou surovin. Mají pocit, ţe se 

v posledních letech na českou kuchyni zapomnělo a je třeba ji prosadit, protoţe je 

skvělá. 

 

„Protože je pod záštitou věrohodné asociace AHR, a protože tady dosud 

podobný projekt ještě nebyl. Vnímáme to především jako marketingový nástroj. Již 2x 

jsme měli možnost se zviditelnit tím, že jsme se účastnili soutěží. Když se to ještě potká s 

kvalitou a v soutěži zvítězíte, je to marketing k nezaplacení.“ 

Šimon Jeleňák, Zámek Liblice 

 

2. Jaké změny jste zaznamenali od zahájení účasti v projektu Czech Specials? 

U této otázky se odpovědi restauratérů liší. Někteří nezpozorovali změny spojené 

s projektem ţádné a někteří zaznamenali zvýšenou poptávku po regionálních a 



 

53 

 

národních specialitách a větší důvěru v české pokrmy. Lidé se také zajímají o receptury 

pokrmů a to nejen tuzemští, ale i zahraniční turisté. 

 

„Bohužel, zatím nijak velké. V loňském roce jsme se zúčastnili regionálního kola 

Czech Specials v Českých Budějovicích, které jsme vyhráli a nominovali se na 

republikové finále, které se konalo v Karlových Varech, kde jsme skončili na 4. místě, 

což považuji za veliký úspěch. Od té doby jsem bohužel o Czech Specials příliš neslyšel, 

ani nevím, zda se bude konat nebo koná letos další ročník soutěže.“ 

Martin Volf, Hotel Biograf 

 

3. Znají vaši hosté tento projekt? Navštěvují vaši restauraci/hotel na základě 

certifikace? 

Odpovědi na tuto otázku jsou jednoznačné, drtivá většina laické veřejnosti o projektu 

vůbec nic neví. Z 16 dotazovaných jen jeden uvedl, ţe hosté jejich restaurace o projektu 

vědí, jelikoţ ho sami propagují na svých stránkách. Maximálně se objevují tací, kteří 

slyšeli název projektu Czech Specials, ale nevědí o čem je.  

 

4. Jaký je poměr českých a zahraničních klientů, kteří si objednávají české 

speciality? 

V případě této otázky záleţí také na tom, kde restaurace je, v jaké lokalitě se nachází. 

Většinou však jde o české hosty, kteří sami tuzemskou kuchyni vyhledávají. 

 

5. Zvýšila se četnost objednávek národních a regionálních specialit? 

Provozovatelé restaurací odpovídají, ţe převáţně ano. Je to díky zařazení vice 

regionálních a národních specialit do jídelního lístku. Také v tom hraje roli zvyšující se 

trend české gastronomie a v neposlední řadě je tato četnost ovlivněna obsluhou, která 

tyto pokrmy doporučuje. 

 

6. Jste spokojeni s propagací projektu? 

Tato otázka opět dělí respondenty na dva tábory. Jedni spokojeni jsou a druzí naopak. 

Stěţují si, ţe kampaň není zaměřena na laickou veřejnost, která o projektu vůbec neví.  

 

 

 



 

54 

 

7. Máte nějaký návrh na zlepšení propagace? 

Ti, kteří na předchozí otázku odpověděli záporně, napsali svůj návrh. Shrnula jsem je do 

několika bodů: 

 vyuţít regionální média, aby se o projektu dozvěděli i lidé z menších  

měst 

 reklama v tisku, informace o tom, co certifikace znamená a aby ji hosté  

vnímali jako výhodu 

 cílit propagaci na laickou veřejnost 

 více propagačních materiálů pro provozovny (broţury, cedulky reservé,  

atd.) 

 kampaň na ubytovacích portálech (www.hotel.cz a další) 

 

Z výzkumu vyplývá, ţe jsou restauratéři s projektem spokojeni, jsou do něj rádi 

zapojeni a věří, ţe má smysl. Avšak uvádějí, ţe je projekt málo propagován. Odborná 

veřejnost o něm ví, ale ti, na kterých pro zisk podniku záleţí nejvíce, tedy hosté, o něm 

neví. Vyslovují tím přání, ţe je potřeba zákazníky naučit odlišit certifikované restaurace 

od těch necertifikovaných. Cestou k úspěchu je i podíl samotných restaurací či hotelů na 

propagaci, například tím, ţe projekt podpoří na svých webových stránkách. 

 

 

7.8 Jak chutná Praha 

 Soutěţ Jak chutná Praha (Příloha č. 11) je obdobou Czech Specials, je to projekt, 

který má za úkol znovuobjevit kouzlo praţské gastronomie. Snahou pořadatelů je 

soutěţí přilákat vlastníky zajímavých praţských receptů, které uţ jsou dávno 

pozapomenuté. Tato akce, která se koná pod záštitou Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, 

CSc., primátora hlavního města Prahy, odstartovala jiţ v lednu roku 2011. Pořádá ji 

Praţská informační sluţba s Praţským kulinářským institutem a Asociací cestovních 

kanceláří a agentur. 

 

 Lidé mohli recepty praţských specialit zasílat do konce března. Odborná komise 

vybrala 20 nejzajímavějších receptů a ty zveřejnila na portálu www.praguewelcome.cz, 

kde mohou lidé hlasovat, který recept je nejlepší. Finále se bude konat 9. června 2011 

na Petřínské rozhledně, kde bude vyhlášen vítěz a budou mu předány ceny. Hlavní 
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cenou je zájezd pro dvě osoby do Itálie, dále poznávací zájezd do Francie a kurz vaření 

od Praţského kulinářského institutu. Milovníci dobrého jídla mohli speciality ochutnat 

na Velikonočních trzích na Staroměstském náměstí přímo od hlavních osobností 

projektu, Romana Vaňka, ředitele Praţského kulinářského institutu, Lucie 

Ramnebornové, ředitelky Praţské informační sluţby a Tomia Okamury, viceprezidenta 

Asociace českých cestovních kanceláří.
46
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Závěr 

Cílem mé práce bylo představit a analyzovat kampaň „Ochutnejte Českou 

republiku!“ aneb Czech Specials. Zjistit, zda má tento projekt vůbec smysl.  

 

Česká republika má velkou výhodu, ţe leţí v srdci Evropy, je tedy křiţovatkou. 

Na její gastronomii měl vliv jak východ a západ, tak sever a jih. Historie české kuchyně 

sahá aţ do dob formování českého národa. Uţ Magdalena Dobromila Rettigová, autorka 

naší nejznámější Domácí kuchařky, která byla vydaná roku 1826, uvádí, jak důleţitá je 

kvalita nejen surovin ale i nádobí. Česká kuchyně je výjimečná, je specifická a 

nenahraditelná. Za poslední léta však český národ na své bohatství zapomněl. 

 

Z výsledků výzkumu, který jsem pro účel této práce prováděla, jednoznačně 

vyplývá, ţe Češi rádi jedí, jsou gurmáni. Naprostá většina má českou kuchyni ráda a 

také ji vyhledává. Problém však je, ţe v dnešní uspěchané době nemá nikdo čas vařit 

doma českou stravu. České pokrmy jsou poměrně časově náročné na přípravu. Lidé 

proto volí jednodušší cestu a radši vaří jídla rychlá a jednoduchá. Mraţené polotovary 

dnes zaplňují ledničky v kaţdé domácnosti. Tímto nedostatkem času se zvýšila i četnost 

návštěv restaurací. Lidé se v nich stravují častěji neţ v minulosti, velká část z nich i 

vícekrát týdně. České speciality však z menu vybírá jen polovina, proč? Kvalita 

mnohých českých stravovacích zařízení hodně poklesla. Z jídelních lístků díky přívalu 

restaurací mezinárodních kuchyní vymizely české speciality. Pokud však chtěli 

restauratéři drţet krok s dobou, museli na jídelní lístek přiřadit část italské, čínské a 

další kuchyně, jelikoţ si to hosté vyţadovali. Česká gastronomie upadla pomalu do 

zapomnění. Poslední dobou se však lidé cizích kuchyní nasytili a začínají opět 

vyhledávat českou tradiční stravu.  

 

Tento okamţik právě zachytila česká centrála CzechTourism a vytvořila 

program, který lidem tento návrat ke kořenům pomůţe urychlit. Propagace projektu je 

slabší. Dobrou cestou je určitě spolupráce s různými festivaly a akcemi, které jsou 

s jídlem spojené. Vrcholem propagace podle mě byl osmidílný seriál s názvem 

„Toulavá kamera ochutnává Česko“, který mohli lidé v létě 2010 sledovat a zjistit, jaké 

gastronomické poklady jejich země má. I kdyţ se v kaţdém díle objevilo upozornění na 

certifikované restaurace, které se projektu Czech Specials účastní, povědomí lidí o 
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tomto projektu se příliš nezvýšilo. Lidé si sice začali tuzemské kuchyně zase váţit, ale o 

projektu a o moţnosti ochutnat také regionální speciality, o kterých například neslyšeli, 

nemají ani ponětí. Coţ je obrovská škoda, protoţe gastronomie má zcela významné 

postavení v cestovním ruchu. Lidé jezdí za poznáním, zajímá je historie památek, ale 

také místní strava.  

 

Neznalost laické veřejnosti potvrzují i výsledky výzkumu provozovatelů 

restaurací. Naprostá většina hostů zájem o českou kuchyni projevuje, avšak ne díky 

projektu. Restauratérům však pomohla certifikace v tom, ţe na svůj jídelní lístek 

doplnili více národních i regionálních specialit, které si jejich hosté za tu dobu oblíbili. I 

sami provozovatelé restaurací si přejí větší propagaci projektu, tak aby se dostala do 

povědomí široké veřejnosti a lidé tak zase nabyli důvěry v české stravování. Pozornost 

by zvýšilo logo Czech Specials, které by bylo povinně umístěné v jídelním lístku vedle 

českých specialit. Vzbudil by pak pozornost u hostů, kteří by se tak o projektu 

dozvěděli. 

 

Nebylo by na škodu vyuţít regionálních médií, která by projekt mohla podpořit i 

v menších městech. Lidé například o projektu něco málo zaslechli, ale nevědí, oč jde. 

Tisk je pro tento účel seznámení s projektem nejlepší. Trendem dnešní doby jsou také 

pořady o vaření. Úspěšnost pořadu „Ano šéfe“ je toho důkazem. Pořad funguje na 

podobné bázi jako projekt Czech Specials. Jde o kontrolu restaurací a ti, kteří jí projdou, 

získají samolepku na dveře, která má garantovat kvalitu nabízených sluţeb. Avšak 

restaurace zapojené do prestiţního projektu agentury CzechTourismu, poskytují 

mnohem kvalitnější sluţby. Televize a mediální hvězdy mají obrovský vliv na českou 

populaci. Bylo by tedy výhodné, něco podobného do příští kampaně zahrnout.  

 

Dalším skvělým nástrojem propagace je kulinářská soutěţ Czech Food Cup. 

Nejenţe je motivací pro restauratéry v projektu pokračovat, ale také umoţňuje laické 

veřejnosti, aby se prostřednictvím ochutnávek s českou kuchyní i s projektem 

seznámila. V roce 2011 se soutěţ konat nebude, coţ se nelíbí ani restauratérům. 

Shledávají v této soutěţi skvělou formu prezentace jak své kuchyně, tak sebe sama. 

 

Projekt je také dobrou motivací pro restauratéry, aby zvýšili kvalitu nabízených 

sluţeb. Podmínkou účasti v projektu jsou kvalitativní kritéria, která podléhají kontrole 
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nejen při ţádosti o certifikaci, ale také namátkové kontrole po dobu platnosti certifikace. 

CzechTourism a jeho partneři dohlíţejí na vybavení restaurací, hygienické podmínky, 

kvalitu nabízených pokrmů a také schopnost personálu. Tím jsou restaurace zavázány 

poskytovat konstantní kvalitu sluţeb a to jim pomáhá v boji proti konkurenci. 

Spokojený zákazník je stálý zákazník, který se rád bude vracet. Proto je projekt Czech 

Specials výhodný pro všechny zúčastněné, CzechTourism jím zajišťuje propagaci 

cestovního ruchu České republiky a zvyšuje kvalitu gastronomických zařízení, 

restaurace se díky projektu lépe odliší v konkurenčním prostředí a hosté mají zase 

garanci kvality a získají tak znovu důvěru v tradiční českou kuchyni. 

 

Z výsledků mé práce jednoznačně vyplývá, ţe kampaň na podporu české 

gastronomie smysl má. Češi mají českou kuchyni rádi a také ji shledávají jako jeden 

z hlavních propagačních nástrojů České republiky. Na naše speciality nalákáme 

tuzemské turisty do regionů, ale také zahraniční turisty do České republiky. Projekt 

Czech Specials je ještě relativně ve svých začátcích a pokud ho jak CzechTourism, tak i 

samotní restauratéři budou společně více propagovat a zvýší o něm povědomí, má šance 

na to, být velice úspěšný. Profitovat z toho budou jak lidé, restauratéři, tak i stát. Česká 

republika a její gastronomie, má co světu nabídnout. 
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Summary 

 

Bachelors thesis “Ochutnejte Českou republiku!” the CzechTourism Campaign – Czech 

Specials deals with the CzechTourism campaign, whose aim is to attract tourists and 

present destinations via culinary specialities. Only restaurants, which offer at least one 

national and one regional speciality can apply to this project. The aim of my thesis is to 

present and analyze the campaign „Taste the Czech Republic“ or Czech Specials and 

determine whether the project is useful or not. This thesis is divided into two parts, 

theoretical and analytical. The theoretical part deals with marketing and marketing 

communication, definition of tourism and destination marketing. The second analytical 

part is based on the first theoretical part. The analytical part is devoted to the Czech 

Specials campaign. The result of my research clearly shows, Czechs love to eat, they are 

gourmets. Most of them like Czech cuisine and usually are looking for it but the project 

promotion is very weak. People returned to the Czech cuisine, but have no idea about 

the project and the possibility to taste the regional specialities. General public ignorance 

is also confirmed by restaurant observers due to my research. The vast majority are 

interested in Czech cuisine, but not because of the project. Even restaurateurs wish the 

project to be better promoted in order to get to general public subconscious and make 

people regain confidence in Czech dining facilities. The results of my work clearly 

indicate that the campaign promoting Czech cuisine is definitely useful. Czechs like 

Czech cuisine and they are considering it as one of the main promotional tools of the 

Czech Republic. The Czech specialities do not attract only domestic tourists to regions 

but also foreign tourists to the Czech Republic. The Czech Specials project is still 

relatively in its early stages and if both CzechTourism and restaurateurs themselves 

cooperate more to promote and raise awareness about it, it definitely has a chance to 

become very successful. The people, restaurateurs and the state will benefit from this 

project. The Czech Republic and its gastronomy have a lot to offer to the world. 
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