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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce na téma Marketingová komunikace turistické 

destinace Třebíč je deskripce a analýza komunikačních aktivit Města Třebíč a dalších 

subjektů zapojených do struktury destinace cestovního ruchu, jakými jsou například 

státní a regionální organizace cestovního ruchu a místní poskytovatelé ubytovacích 

služeb. Cílem bylo zmapování marketingové komunikace směrem k cílové skupině 

turistů z regionu, celé České republiky i zahraničí. Při popisu jednotlivých nástrojů 

komunikačního mixu, jež jsou za tímto účelem využívány, byl hlavní důraz kladen na 

online komunikaci. Kromě formy komunikace byla pozornost věnována i stránce 

obsahové, především pak jednotě, srozumitelnosti a validitě komunikovaných 

informací.  
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Abstract 

The subject of this thesis on the topic of The marketing communication of touristic 

destination Trebic is a description and analysis of communication activities of the 

City of Trebíc and other entities involved in the structure of tourism destination, such 

as national and regional tourism organizations and local providers of accommodation 

services. The aim was to map the marketing communication towards an audience of 

tourists from the region, the Czech Republic and abroad. While describing the various 

tools of communication mix, which are used for this purpose, the major emphasis was 

on the online communication. Besides the forms of communication, attention was 

paid to the content, especially unity, clarity and validity of the communicated 

information. 
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Úvod  
 Cestovní ruch patří v současnosti k nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím. 

Změnám, ke kterým dochází na straně poptávky se přizpůsobuje nabídka. Díky stále 

probíhajícím renovacím památek a budování či zlepšování infrastruktury se navíc 

stávají turisticky atraktivní nová místa, dochází ke vzniku zcela nových destinací 

cestovního ruchu. Na takto přesyceném trhu má se svou nabídkou šanci uspět jen ten, 

kdo je nejen schopen vytvořit zajímavý produkt, ale také doručit zprávu o jeho 

existenci k zákazníkovi a zaujmout ho natolik, aby si produkt koupil. K tomuto účelu 

lze využívat komunikaci skrze rozličné kanály a typy médií.   

 

 Ve své práci chci popsat a zanalyzovat komunikační aktivity turistické 

destinace Třebíč směrem k cílové skupině turistů z regionu, celé České republiky i ze 

zahraničí. Zkoumat budu dostupnost relevantních informací o destinaci a to jak 

v českém, tak v cizích jazycích. Ráda bych shrnula, které subjekty a organizace se na 

této komunikaci podílejí, jaké používají kanály a na jaká témata kladou důraz. Zajímá 

mě také míra integrace a jednoty marketingové komunikace destinace a v neposlední 

řadě i validita komunikovaných informací. Soustředit se budu především na 

komunikační aktivity za rok 2011. 

 

 První kapitola představuje seznámení s Třebíčí jakožto destinací cestovního 

ruchu. Její součástí je výčet místních návštěvnických atraktivit. Největší pozornosti se 

pochopitelně dostává třebíčským památkám zapsaným na Seznam světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které jsou pro místní cestovní ruch 

klíčové. Také jsou zde shrnuty hlavní organizace cestovního ruchu působící 

v destinaci a strategické dokumenty týkající se této oblasti. 

 

 Marketingové komunikaci Města Třebíč1 zaměřené na cílovou skupinu turistů 

je věnována druhá kapitola, ve které jsou popsány jednotlivé nástroje komunikačního 

mixu, jež Město užívá. Stejně jako v ostatních částech práce, také zde byla použita 

metoda deskripce a analýzy.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1!Označení!„Město!Třebíč“!s!velkým!počátečním!písmenem!je!v!práci!užíváno!ve!významu!
Městský!úřad!Třebíč.!Naproti!tomu!„město!Třebíč“!je!chápáno!jako!geograficky!vymezený!sídelní!
útvar.!
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 Třetí kapitola nazvaná ,,Komunikační aktivity dalších subjektů zahrnutých do 

místního turistického ruchu“ se zabývá tím, jakým způsobem přispívají k propagaci 

turistické destinace lokální poskytovatelé ubytovacích služeb, agentury Vysočina 

Tourism  a CzechTourism atd.  

 

 Východiskem pro mou bakalářskou práci byly otevřené zdroje a vlastní 

pozorování.   

 

 Téma cestovního ruchu je mi velice blízké jak z pohledu aktivního účastníka, 

tak z mého zájmu o teorii a praxi marketingové komunikace v této oblasti. Pro svou 

bakalářskou práci jsem si zvolila marketingovou komunikaci turistické destinace 

Třebíč, ke které mám osobní vztah, neboť jsem zde strávila velkou část svého života. 

Sama jsem do Třebíče přivedla již mnoho návštěvníků z České republiky i ze 

zahraničí a vždy mě potěší, když někdo vypráví, že toto město navštívil a odnesl si 

odtud pozitivní zkušenost.  
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1. Město Třebíč jako destinace cestovního ruchu 
 Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) definuje destinaci jako 

základní jednotku, jež je východiskem pro všechny složité aspekty cestovního ruchu.2 

Skládá se z mnoha komponentů, mezi které patří atraktivity vytvořené člověkem, 

přírodní útvary, sportovní střediska, ubytovací zařízení, restaurace, dopravní systémy 

či speciální události. 3  Z hlediska poptávky jsou destinace místa, která přitahují 

návštěvníky pro dočasný pobyt. Jako destinaci lze označit celý kontinent, stát, region, 

město, vesnici, účelově vybudovaný resort i neobydlený ostrov.4  Podle Moniky 

Palatkové „destinace představuje sociálně-kulturní jednotku fyzickou (geografická 

lokalita, fyzické charakteristiky) stejně jako nehmotnou (historie, lidé, tradice).“5 

 

 Pro mou práci je nejzásadnější marketingový pohled na destinaci cestovního 

ruchu, kdy je tato chápána jako ,,…produkt cestovního ruchu, na jehož tvorbě se spolu 

podílejí jednotliví poskytovatelé služeb cestovního ruchu.”6 Velice podstatný je také 

fakt, že „destinaci je možné „prodat“ vícekrát, a to současně různým segmentům 

trhu.“7  

 Město Třebíč se nachází na západní Moravě, v jihovýchodní části kraje 

Vysočina a je součástí stejnojmenného turistického regionu (Vysočina). Rozkládá se 

po obou březích řeky Jihlavy. Počátky města sahají až do roku 1101, kdy zde 

moravská knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský dala postavit benediktinský 

klášter. Dlouhá historie ve městě zanechala stopy v podobě mnoha atraktivit a Třebíč 

tak má dobré základní předpoklady být úspěšnou turistickou destinací. Podle 

Hodnocení rozvoje obcí a lokalit, které každoročně provádí Ústav územního rozvoje 

Brno v rámci Monitorování územních celků zapsaných v Seznamu světového 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
2!Srovnej!Destination!Management:!Conceptual!Framework.!In:!World+Tourism+Organization+
UNWTO![online].![cit.!2012W03W03].!Dostupné!z:!
http://destination.unwto.org/en/content/conceptualWframeworkW0!
3!Srovnej!!HORNER,!Susan;!SWARBROOKE,!John:!Cestovní+ruch,+ubytování+a+stravování,+využití+
volného+času.!Praha:!Grada!Publishing,!2003.!s.!291!
4!Srovnej+PIKE,!Steven.!Destination+Marketing:!An+integrated+marketing+communication+approach.!
1.!New!York:!Routledge,!2008.!s.!24W25!
5!PALATKOVÁ,!Monika.!Marketingová+strategie+destinace+cestovního+ruchu.!Praha:!Grada,!2006.!s.!
25!
6!KRATOCHVÍL,!Petr.!PAŽOUT,!Radek.!Marketingová+komunikace+pro+destinaci.!Ministerstvo!pro!
místní!rozvoj!České!republiky,!2006.!s.!7!
7!KIRÁĹOVÁ,!Alžběta.!Marketing+destinace+cestovního+ruchu.!I.!Praha:!Ekopress,!2003.!s.18!
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kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je město Třebíč na rozvoj cestovního 

ruchu dobře připraveno.8   

 

 

1.1. Návštěvnické atraktivity 
 Susan Horner a John Swarbrooke atraktivity „...dělí na čtyři hlavní typy: 

1) přírodní prvky krajiny, například pláže, jeskyně, lesy a řeky; 

2) člověkem vytvořené artefakty, které původně nesloužily jako návštěvnické 

atraktivity, ale nyní alespoň zčásti slouží, například katedrály, hrady a zámky; 

3) člověkem vytvořené artefakty, které byly vytvořeny speciálně jako návštěvnické 

atraktivity, například zábavní parky; 

4) speciální události a festivaly, které nemají fyzický ani trvalý charakter, ale 

v konkrétní době přitahují návštěvníky k určitým lokalitám ... .“9 

 

V Třebíči jsou zastoupeny atraktivity všech těchto čtyř typů.   

 

1. Přírodní prvky krajiny 

• Přírodní park Třebíčsko 

• Přírodní památka Ptáčovský kopeček 

• Přírodní památka Syenitové skály 

 
 

2. Člověkem vytvořené artefakty, které původně nesloužily jako 
návštěvnické atraktivity 

 
 Pokud nahlížíme na kulturní dědictví jako na produkt, který nabízíme 

zákazníkům, pak podle Radky Johnové můžeme rozlišovat dvě kategorie. Do první 

kategorie patří budovy, interiéry a místa. Jedná se o historické nebo architektonicky 

významné objekty, jež jsou pro návštěvníky zajímavé samy o sobě bez dalších 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
8!Monitorování+územních+celků+zapsaných+v+Seznamu+světového+kulturního+a+přírodního+dědictví+
UNESCO:!Hodnocení+rozvoje+obcí+a+lokalit.!Brno,!2010.!Úkol!A.4.9/ÚP.![online].![cit.!2012W04W15].!
Dostupné!z:!http://www.uur.cz/default.asp?ID=3127.!Ústav!územního!rozvoje!Brno.!Garant!
práce!Marie!Tomíšková.!s.!52!
9!HORNER,!Susan;!SWARBROOKE,!John.!Cestovní+ruch,+ubytování+a+stravování,+využití+volného+
času.!Praha:!Grada!Publishing,!2003.!s.!273!
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exponátů. Do této kategorie spadají také místa, kde se odehrála nějaká významná 

událost. Druhou kategorii představují služby, fondy, sbírky a výstavy.  Ty jsou 

stěžejním produktem všech typů muzeí a galerií.10 V některých případech může 

docházet ke sloučení obou typů. Příkladem může být například renesanční Malovaný 

dům na třebíčském Karlově náměstí, který je pro návštěvníky zajímavý jak svou 

venkovní fasádou zdobenou sgrafity, tak výstavami v Galerii Malovaný dům, jež sídlí 

v jeho prostorách.  

 
 Dne 3. července 2003 byly na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO zapsány třebíčské památky bazilika svatého Prokopa a židovská 

čtvrť se hřbitovem. Staly se tak 12. položkou tohoto seznamu na území České 

republiky. Součástí bývalého ghetta je také Stará a Nová synagoga, Rabínův dům, 

budova školy či špitálu. Paradoxem je, že nechybělo mnoho a žádná z židovských 

památek na území Třebíče by se do současnosti vůbec nedochovala. V 80. letech 20. 

století měl být se zemí srovnán židovský hřbitov. Tomuto počinu zabránili nadšenci 

z řad třebíčských obyvatel. Plošná likvidace byla naplánovaná také pro židovskou 

čtvrť, která od druhé poloviny 19. století postupně chátrala, neboť se sem 

soustřeďovaly nejchudší vrstvy obyvatelstva. Po 2. světové válce se navíc 

z nacistických koncentračních táborů do Třebíče vrátilo pouhých 10 židovských 

obyvatel (z původních 281) a došlo tak k úplnému zániku židovské obce. Podle 

územního plánu ze 70. let 20. století měly historickou zástavbu nahradit výškové 

budovy. Na takto rozsáhlý projekt však Třebíč naštěstí neměla dostatek finančních 

prostředků.11 

 

 Podle Radky Johnové tkví hlavní podstata distribuce památek -nemovitostí, 

mezi které patří i církevní stavby a celé městské čtvrti, v jejich přístupnosti, atraktivitě 

a atmosféře. Přístupnost  dělí autorka na fyzickou a časovou.  „Fyzická přístupnost 

zahrnuje dopravní vzdálenost pro cílové segmenty, dosažitelnost pěšky, možnosti 

parkování, veřejné dopravy, bezbariérový přístup,  fyzickou náročnost prohlídky. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
10!JOHNOVÁ,!Radka.!Marketing+kulturního+dědictví+a+umění.+Art+marketing+v+praxi.!Praha:!Grada!
Publishing,!2008.!s.!134!W!135!
11+Srovnej!HERZÁN,!Lubor.!Více!o!UNESCO:!Co!předcházelo!zápisu!třebíčské!židovské!čtvrti!do!
UNESCO.!In:!Visit+Třebíč:!Oficiální+turistický+portál+města+Třebíče![online].![cit.!2012W04W15].!
Dostupné!z:!http://www.visittrebic.eu/viceWoWunesco/!
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Časová přístupnost zahrnuje otevírací dobu vyhovující segmentu zákazníků, na které 

se organizace zaměřuje nebo které chce získat.“12 Fyzická dostupnost třebíčských 

památek UNESCO je dobrá. Destinace se nachází 20 km od dálnice D1 a prochází jí 

několik významných spojnic I. a II. třídy. Díky této skutečnosti je Třebíč pohodlně 

dostupná za pomoci silniční dopravy. Dálkovou autobusovou dopravu ve městě 

zajišťuje několik dopravních společností. Třebíč se dále nachází na železniční trati č. 

240 (Brno – Náměšť nad Oslavou – Třebíč – Okříšky – Jihlava), přímé vlakové 

spojení však funguje i s Plzní (resp. s Českými Budějovicemi). Nejbližší mezinárodní 

letiště v Brně je vzdáleno 70 km, letiště Praha-Ruzyně se nachází 191 km od 

destinace. Pro pohyb po městě mohou návštěvníci využít devět linek městské 

autobusové dopravy. 13 U židovské čtvrti se nachází placené parkoviště pro osobní 

automobily (Parkoviště Žerotínovo nám., kapacita cca 20 aut14) a další bezplatná 

parkovací místa nabízí také parkoviště Nad zámkem (kapacita cca 35 aut, 5 autobusů 

a 1 stání pro postižené15).  V blízkém okolí jsou návštěvníkům k dispozici také další 

městská parkoviště, jejichž kompletní přehled nabízí město Třebíč na svém 

turistickém informačním portále na adrese www.visittrebic.eu. Židovské město leží 

v těsné blízkosti centra města a pro pěší je odtud pohodlně dostupné díky přilehlému 

mostu a lávce přes řeku Jihlavu. V posledních letech došlo také k výraznému zlepšení 

pěší dostupnosti baziliky svatého Prokopa. Přispělo k němu otevření historického 

průchodu v srpnu 2010. Ten baziliku historicky spojoval s nedalekou židovskou 

čtvrtí. Později byl však zastavěn a pěší návštěvníci museli absolvovat cestu podél 

rušené hlavní komunikace nebo po nezpevněné pěšině vedoucí přes Podzámeckou 

nivu. Časová přístupnost památek UNESCO v Třebíči je upravena sezónně. Během 

celého roku jsou bazilika, Zadní synagoga a židovský hřbitov pro veřejnost otevřeny 

každý den. Zbytek židovského města je volně přístupný a návštěvníci zde mají 

k dispozici naučnou stezku. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
12!JOHNOVÁ,!Radka.!Marketing+kulturního+dědictví+a+umění.+Art+marketing+v+praxi.!Praha:!Grada!
Publishing,!2008.!s.!180!
13!Srovnej!MĚSTO!TŘEBÍČ.!Strategický+plán+rozvoje+města+Třebíče+pro+období+2012+V+2015:!
Analytická+část:+profil+města.!Aktualizace!únor!2012.![cit.!2012W05W13].!Dostupné!z:!
http://www.trebic.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=16973&vtyp=0&query=m%C4%9B
stsk%C3%A9+kulturn%C3%AD+st%C5%99edisko&submit.x=10&submit.y=15.!s.!35W38!
14!Srovnej+Parkování!v!Třebíči.!Visit+Třebíč.![online].![cit.!2012W04W05].!Dostupné!z:!
http://www.visittrebic.eu/parkovaniWvWtrebici/!
15!Srovnej+Parkování!v!Třebíči.!Visit+Třebíč.![online].![cit.!2012W04W05].!Dostupné!z:!
http://www.visittrebic.eu/parkovaniWvWtrebici/!
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Mezi další atraktivity tohoto typu patří: 

• Městská věž při kostele sv. Martina 

• Karlovo námětí 

• Černý dům 

• Malovaný dům 

• Větrný mlýn na Kanciborku 

• Třebíčský zámek, který je zároveň sídlem Muzea Vysočiny 

• Budova továrny Tusculum 

 

3. Člověkem vytvořené artefakty, které byly vytvořeny speciálně jako 

návštěvnické atraktivity 

 Tyto atraktivity byly navrženy tak, aby přinášely zábavu a generovaly zisk 

nebo za účelem vzdělávání návštěvníků. Lze je rozdělit do sedmi podkategorií: 

zábavní parky, sport a rekreace, tematické parky, kultura a dědictví, nákupní centra, 

centra zvířat a rostlin, parky a zahrady. 16  

 

• Muzeum Vysočiny (v roce 2011 uzavřeno z důvodů rekonstrukce) 

• Židovské muzeum a Dům Seligmanna Bauera 

• Muzeum zemědělských strojů při Střední škole řemesel Třebíč 

• Divadlo a kino Pasáž 

• Národní dům Třebíč 

• Hvězdárna 

• Sportovní areál města Třebíč 

• Zimní stadion SK Horácké Slávie Třebíč  

• Baseballové hřiště Třebíč Nuclears 

• Letní koupaliště Polanka (dříve Říční lázně Polanka) 

• Sportovní areál Laguna 

• Lanové centrum Pavouk 

• Motokárová dráha KART 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
16!Srovnej+SMITH,!John.!Travel+&+Tourism:!AS+Level+for+OCR.!Oxford:!Heinemann,!2005.!s.!173!W!174!
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• Stop Shop 

 

 Ve městě jsou dále k dispozici bowlingové dráhy, squashová hala, fitness 

studia, solné jeskyně, hřiště na petanque a skateboardové hřiště, cvičná lezecká stěna, 

in-line dráha, střelnice a další.17 Město spravuje také několik parků a lesoparků, mezi 

které patří například Libušino údolí, Tyršovy a Masarykovy sady.18 
 
 

4. Akce a události 

 „Události jsou naplánované akce, jejichž primárním úkolem je komunikace 

s cílovými skupinami veřejnosti.“19 Pořadateli kulturních akcí v Třebíči jsou Městské 

kulturní středisko Třebíč, místní občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a 

soukromé společnosti.  

 

• Novoroční ohňostroj 

• Festival divadla 2-3-4 herců 

• Jeden svět 

• Třebíčské loutkářské jaro 

• EKOFILM 

• Concentus Moraviae 

• PohodaFest 

• Třebíčské slavnosti piva 

• Bramborobraní 

• Country fest 

• Slavnosti tří kápí 

• Třebíčský operní festival 

• Zámostí 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
17!Srovnej!MĚSTO!TŘEBÍČ.!Strategický+plán+rozvoje+města+Třebíče+pro+období+2012+V+2015:!
Analytická+část:+Profil+města.!Aktualizace!únor!2012.!Dostupné!z:!
http://www.trebic.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=16973&vtyp=0&query=m%C4%9B
stsk%C3%A9+kulturn%C3%AD+st%C5%99edisko&submit.x=10&submit.y=15.!s.!44!
18+Srovnej!Městské!parky.!Visit!Třebíč.![online].![cit.!2012W04W05].!Dostupné!z:!
http://www.visittrebic.eu/mestskeWparky/!
19!JOHNOVÁ,!Radka.!Marketing+kulturního+dědictví+a+umění.+Art+marketing+v+praxi.!Praha:!Grada!
Publishing,!2008.!s.223!
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• Šamajim  

• Festival mažoretek a roztleskávaček 

• Filmy pro Karla IV. 

• Oživené židovské město 

• Mikuláš 

• Vánoční náměstí 

• Otevřené památky i srdce 

• Silvestrovská veselice 

• Motosraz Wims 

• Borovina ...živá dodnes 

  

 

1.2. Organizace cestovního ruchu v destinaci 
 „Odpovědnost za propagaci a podporu prodeje produktu ,,destinace“ obvykle 

nenesou ti, kteří se přímo podílejí na její tvorbě.  ... Hlavní úkoly organizace 

cestovního ruchu v destinaci v této souvislosti jsou: 

• formulace koncepce a strategie rozvoje cestovního ruchu; 

• podpora rozvoje nabídky cestovního ruchu v souladu s měnícími se 

podmínkami na trhu; 

• uskutečňování marketingových aktivit.“20 

 

 

 Městské kulturní středisko Třebíč 1.1.1.

 Městské kulturní středisko Třebíč (dále jen MKS Třebíč) je příspěvkovou 

organizací Města Třebíče. Cílem jeho činnosti je uspokojování potřeb obyvatelstva 

v oblasti kulturního a společenského života.  MKS je organizátorem mnoha kulturních 

událostí ve městě a také spravuje tyto objekty: Kino Pasáž, Národní dům, Zadní 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
20!KIRÁĹOVÁ,!Alžběta.!Marketing+destinace+cestovního+ruchu.!I.!Praha:!Ekopress,!2003.!s.!19!
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synagogu, Fórum, Klub Hájek, Divadlo Pasáž, Malovaný dům, Galerii Ladislava 

Nováka a Městskou věž.21 

 

 V komunikačních aktivitách MKS panuje značná disharmonie a to jak po 

stránce obsahové, tak formální. Základním nedostatkem je dvojí logo, které se stále 

objevuje v některých materiálech. Zatímco na oficiálních webových stránkách 

www.mkstrebic.cz je uvedeno nové logo, na podstránce s on-line prodejním 

systémem vstupenek na adrese evstupenky.mkstrebic.cz:81 stále figuruje logo staré.  

 

 

Obrázek č. 1: Nové logo MKS Třebíč22                 Obrázek č. 2: Staré logo MKS Třebíč23 

!

!

 Turistická informační centra (TIC) 1.1.2.

 Hlavní funkce turistických informačních center shrnuje Jakubíková do pěti 

bodů: 

1. Shromažďování informací na základě stanovených zásad dokumentační 

činnosti a vytváření komplexní databanky cestovního ruchu dané oblasti. 

2. Poskytování informací uložených v databance veřejnosti a to všemi 

dostupnými formami. 

3. Možnost nabídky dalších služeb, které souvisejí s cestovním ruchem, 

v případě, že nenaruší komplexnost, objektivitu a kvalitu poskytovaných 

informací. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
21!MĚSTO!TŘEBÍČ.!Strategický+plán+rozvoje+města+Třebíče+pro+období+2012+V+2015:!Analytická+část:+
profil+města.!Aktualizace!únor!2012.![cit.!2012W04W18].!Dostupné!z:!
http://www.trebic.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=16973&vtyp=0&query=m%C4%9B
stsk%C3%A9+kulturn%C3%AD+st%C5%99edisko&submit.x=10&submit.y=15.!s.!44W45!
22!Městské+kulturní+středisko+Třebíč![online].!!2012![cit.!2012W04W04].!Dostupné!!z:!
http://www.mkstrebic.cz/!
23!Program+pro+MKS+Třebíč![online].!!2012![cit.!2012W04W04].!Dostupné!!z:!
http://evstupenky.mkstrebic.cz:81/!
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4. Otevírací doba činí minimálně 5 dní v týdnu a to buď po celý rok či 

v sezoně. Informace jsou poskytovány minimálně v jednom světovém 

jazyce a je připojeno k internetové síti. 

5. Prezentace destinace cestovního ruchu na odborných akcích a veletrzích.24 

 

 Návštěvníkům Třebíče jsou k dispozici tři turistická a informační centra, která 

jsou provozována Městským kulturním střediskem. Centrální turistické centrum se 

nachází v Malovaném domě na Karlově náměstí a další dvě jsou situována v těsné 

blízkosti památek UNESCO – Turistické a informační centrum Bazilika a Turistické a 

informační centrum Zadní synagoga. Všechna informační centra jsou v provozu 

celoročně každý den v týdnu, jejich otevírací doba je však upravena sezónně. Služby 

nabízené jednotlivými centry se od sebe mírně liší podle jejich polohy. Kromě 

poskytování turistických informací a prodeje upomínkových předmětů nabízí 

Turistické a informační centrum Malovaný dům také předprodej vstupenek na 

kulturní akce a od října do dubna zajišťuje i předem objednané prohlídky městské 

věže. Infocentrum při Bazilice svatého Prokopa zabezpečuje v této památce prohlídky 

s průvodcem. Třetí turistické informační centrum situované v samém srdci 

židovského města nabízí prodej vstupenek a průvodcovské služby v Zadní synagoze, 

Židovském muzeu a Domě Seligmanna Bauera, po židovské čtvrti a židovském 

hřbitově.  Toto centrum zároveň slouží jako recepce sousedního penzionu U 

Synagogy.25 

 

 Turistické a informační centrum Malovaný dům nabízí zdravotně postiženým 

ke koupi tzv. euroklíče. Euroklíč je projekt, jehož cílem „... je zajistit osobám se 

sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost 

veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a 

schodišťových plošin apod.) tím, že: 

a) budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“, 

b) osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P 

distribuovány univerzální „euroklíče“, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
24!Srovnej+JAKUBÍKOVÁ,!Dagmar.!Marketing+v+cestovním+ruchu.!Praha:!Grada!Publishing,!2010.!s.!
33W34!
25!Srovnej+Turistické!informace.!Visit+Třebíč:!Oficiální+turistický+portál+města+Třebíče![online].!!!
[cit.!2012W04W05].!Dostupné!z:!http://www.visittrebic.eu/turistickeWinformace/!!
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c) prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou 

„euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let, 

d) seniorům a osob. krátkodobě zdr. indisponovaným budou „euroklíče“ 

půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na 

recepci, vrátnici apod.).“26 

 

 V Třebíči jsou k dispozici čtyři bezbariérové toalety osazené eurozámkem: u 

baziliky sv. Prokopa, na Novém hřbitově, v centru města na Staré poště na Karlově 

náměstí a na autobusovém nádraží.27 První z nich byla slavnostně otevřena 16. října 

2007.28 Ve zbytku kraje Vysočina jsou hendikepovaným k dispozici pouze tři další 

toalety tohoto druhu.29 

 

 MKS Třebíč rovněž pravidelně pořádá celodenní akci pro handicapované 

z celé České republiky nazvanou Otevřené památky i srdce, v roce 2011 proběhl již 

čtvrtý ročník. Dlouhodobým patronem této události je bývalý prvoligový hokejista 

Tomáš Zelenka z Třebíče, který je po úraze, jež utrpěl během zápasu, upoután na 

invalidní vozík.30 

 

 Všechna informační centra splňují podmínky České centrály cestovního ruchu 

CzechTourism a jsou zařazena do oficiální databáze turistických informačních center. 

Zároveň jsou také  členy Asociace turistických informačních center České 

republiky.31 

 

 V elektronických a tištěných informačních materiálech Města panuje značná 

nejednota v označení turistických informačních center. Zatímco v letácích a na webu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
26!Informace!pro!partnery.+Euroklíč+[online].![cit.!2012W18W05].!Dostupné!z:!
http://www.eurokeycz.com/1_info.html!
27!Euroklíč!je!malý!krok!pro!člověka,!ale!velký!skok!pro!českého!vozíčkáře.!Euroklíč++[online].![cit.!
2012W18W05].!Dostupné!z:!http://www.eurokeycz.com/1_info.html!
28!Srovnej+Třebíč!pamatuje!na!postižené.!Vysočina+news.![online].![cit.!2012W04W05].!Dostupné!z:!
http://www.vysocinaWnews.cz/clanek/trebicWpamatujeWnaWpostizene/!
29!Srovnej!Již!osazeno.!Euroklíč+[online].![cit.!2012W25W05].!Dostupné!z:!
http://www.eurokeycz.com/7_jiz_osazeno.html!
30 Srovnej Tomáš!Zelenka!euroklíč!nepředstavil,!musel!k!porodu!své!dcery. Mladá fronta DNES: 
Regionální mutace českomoravská vrchovina. Mafra, 2008, XVIII., 9. října. s. C2 
31 Turistické a informační centrum malovaný dům. MKS Třebíč [online]. [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: 
http://www.mkstrebic.cz/tic-malovany-dum.html 
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www.visittrebic.eu jsou tato označována jako „Informační a turistická centra“  

(zkráceně ITC), na stránkách www.mkstrebic.cz  je uvedeno označení „Turistická 

informační centra“ (zkráceně TIC). Zdánlivě se jedná o detail, avšak i tato drobnost 

může narušit jednotu marketingové komunikace. V případě, že organizace nezvládne 

propojit své komunikační cesty a vysílá různými kanály rozdílné informace, dochází 

ke vzniku zmatečné komunikace a v důsledku toho i zmatení potenciálních zákazníků. 

„Firma se musí snažit komunikovat jasně, konzistentně a přesvědčivě ve všech 

styčných bodech.“32  

 

 

1.2. Strategický plán rozvoje města Třebíč na období 2008 - 
2013 

 Strategický plán jakožto nástroj strategického plánovaní formuluje vize, 

definuje poslání, analyzuje prostředí, stanovuje cíle organizace  (v tomto případě 

města) a vypracovává strategii zabezpečující splnění těchto cílů.33 Základem pro 

vypracování strategie pro jakoukoliv organizaci jsou odpovědi  na tři otázky: Kde 

jsme nyní? Kde chceme být? Jak se tam dostaneme?34 

 
  Strategický plán rozvoje města Třebíč na období 2008 – 2013 byl vypracován 

společností EC Consulting a.s. v období měsíce května až července roku 2008. Jeho 

zadavatelem bylo Město Třebíč. Plán se skládá ze tří samostatných dokumentů: 

Profilu města, Strategické části a Akčního plánu 2008 – 2011. Všechny tyto 

dokumenty jsou přístupné on-line na webové stránce Města.  

 

Projektové záměry v rámci Akčního plánu jsou rozděleny do čtyř prioritních os: 

Kvalita života; Podnikání a cestovní ruch; Infrastruktura a životní prostředí; 

Management a veřejná správa. Pro oblast cestovního ruchu byl stanoven specifický cíl 

„Přilákat nové návštěvníky prostřednictvím rozvoje infrastruktury a propagace města 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
32 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 633!
33!JAKUBÍKOVÁ,!Dagmar.!Marketing+v+cestovním+ruchu.!Praha:!Grada!Publishing,!2010.!s.!83!
34!MCCABE,!Scott.!Marketing+Communications+in+Tourism+&+Hospitality:!Concepts,+Strategies+and+
Cases.!1.!vyd.!Oxford:!Elsevier,!2009.!s.!115!
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v tuzemsku  a zahraničí“.35  Tohoto cíle by mělo město dosáhnout za pomoci pěti 

podopatření, kterými jsou Památky UNESCO; Ostatní památky ve městě; Zakládání a 

rozvoj infrastruktury cestovního ruchu; Budování a modernizace stezek pro pěší, 

cyklisty, koně a lyžaře a Marketingové aktivity pro rozvoj cestovního ruchu. Pro mou 

práci je nejzásadnější poslední jmenované. Jako vhodné aktivity realizované v rámci 

tohoto podopatření jsou ve strategickém plánu uvedeny: 
 

• tvorba webu zaměřeného na propagaci města a okolí vč. rezervačního systému 

v několika světových jazycích 

• tvorba a distribuce brožur, letáků, pohlednic, map a knih o městě a jeho okolí 

(v českém jazyce a v cizích jazycích) 

• účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu na regionální, národní i 

mezinárodní úrovni 

• promoakce v oblasti cestovního ruchu 

• rozvoj destinačního managementu ve městě a okolí 

• rozvoj spolupráce mezi podniky v cestovním ruchu, městem a národní 

agenturou CzechTourism 

• výroba a distribuce turistických známek a cykloznámek 

• výroba a distribuce suvenýrů s tématikou města Třebíče 

• PR (články, tiskové zprávy, atd.) 

• analýzy, studie a průzkumy v oblasti cestovního ruchu36 

 

 Součástí Strategického plánu rozvoje města Třebíč je samozřejmě také 

budoucí vize Třebíče. Dagmar Jakubíková definuje vizi jako obraz úspěšné 

budoucnosti organizace, který je významně odlišný od současného stavu a vychází ze 

základních hodnot nebo z filozofie, s níž jsou spojeny cíle a plány organizace.37 Vize 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
35!Strategický!plán!rozvoje!města!Třebíče!pro!období!2008!W!2013:!Strategická!část.!In:!Třebíč!
[online].!2008![cit.!2012W04W29].!Dostupné!z:!
http://www.trebic.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=16973&id_dokumenty=648.!
s.!23!
36!Strategický!plán!rozvoje!města!Třebíče!pro!období!2008!W!2013:!Strategická!část.!In:!Třebíč!
[online].!2008![cit.!2012W04W29].!Dostupné!z:!
http://www.trebic.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=16973&id_dokumenty=6480!
s.!28!
37Srovnej!!JAKUBÍKOVÁ,!Dagmar.!Marketing+v+cestovním+ruchu.!Praha:!Grada!Publishing,!2010.!s.!
84!
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města Třebíče v roce 2013 je ,, ... konkurenceschopná destinace cestovního ruchu, 

prestižní kulturní a historické centrum zajišťující vysokou kvalitu života pro všechny 

občany města, lákající nové obyvatele, k životu ve městě, nabízející podnikatelským 

subjektům funkční zázemí pro podnikání a zajišťující efektivní veřejnou správu 

založenou na participaci občanů na jejím výkonu.”38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
38!Strategický!plán!rozvoje!města!Třebíče!pro!období!2008!W!2013:!Strategická!část.!In:!Třebíč!
[online].!2008![cit.!2012W04W29].!Dostupné!z:!
http://www.trebic.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=16973&id_dokumenty=6480!
s.!12!
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2. Komunikační aktivity Města Třebíč a jejich 
analýza 

 Při tvorbě komunikace v oblasti cestovního ruchu je nezbytné brát v úvahu 

specifické vlastnosti služeb, kterými jsou: 

• Nehmatatelnost – není možné vyzkoušet službu předem před jejím 

zakoupením. Poskytovatelé služeb tak stojí před úkolem, jak komunikovat 

nehmatatelné benefity služby, aby v myslích zákazníků došlo k jejich 

zhmotnění. 

• Pomíjivost – služby nemohou být skladovány k pozdějšímu prodeji. Tento 

faktor je podstatný především pro strategii tvorby cen.  

• Neoddělitelnost – nelze oddělit místo produkce služby od místa, kde je 

spotřebována. Podstatnou součástí služby jsou také zaměstnanci, se kterými 

zákazník přichází do kontaktu, neboť službu nelze oddělit ani od osoby 

poskytovatele. 

• Různorodost – je velice obtížné nabídnout stejný zážitek ze služby rozdílným 

zákazníkům a v rozdílném čase.39 

• Absence vlastnictví – není možné službu vlastnit.40 

 

 

2.1. Grafický manuál města 
 Miroslav Foret a Věra Foretová uvádějí, že ve vzniku dobré image města hraje 

důležitou roli vypracování jednotného designu. Ten představuje základní nástroj 

vizuální prezentace města. Z hlediska materiálů, se kterými přijdou do styku turisté 

před a při návštěvě destinace, by ve výsledném grafickém manuálu města neměly 

chybět konstanty a symboly, jako jsou znak města a jeho vlajka; orientační grafika – 

informační a orientační tabule u komunikací; městský mobiliář - orientační plán 

města, tabule s názvy ulic; informační a propagační tiskoviny. Důležitou součástí je i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
39Srovnej+MCCABE,!Scott.!Marketing+Communications+in+Tourism+&+Hospitality:!Concepts,+
Strategies+and+Cases.!1.!vyd.!Oxford:!Elsevier,!2009.!s.9W11!
40!Srovnej!!JAKUBÍKOVÁ,!Dagmar.!Marketing+v+cestovním+ruchu.!Praha:!Grada!Publishing,!2010.!s.!
70!
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přehled pravidel pro práci s manuálem, který by zároveň měl být chápán jako závazná 

směrnice pro prezentaci města.41 

 

 Město Třebíč používá od května 2011 jednotný vizuální styl, který je sepsán v 

Grafickém manuálu pro jednotný vizuální styl města Třebíče. Hlavním účelem tohoto 

102 stránkového dokumentu je ,,…orientovat, informovat a reprezentovat město pro 

veřejnost. Síla vizuální značky nespočívá pouze v jejím grafickém ztvárnění, ale i v 

jednotném způsobu používání.”42  

 Základem vizuální identity města Třebíč jsou dva grafické prvky – logo a 

znak, které se nikdy nepoužívají spolu a pro každý z nich platí specifická pravidla 

užití. 

 „Znak města Třebíč, schválený ministerstvem vnitra se používá tam, kde rada 

města komunikuje na nejvyšší úrovni. Graficky znak odkazuje k historii a tradici 

města. Pavéza znaku nese v sobě tři černé stylizované kápě řádu benediktinů, kteří 

stáli u založení města.“43 

 

Obrázek č. 3 : Znak města Třebíče44 

 
 „Logo se používá všude tam, kde „Město“ (správa města) komunikuje 

s občany, institucemi a firmami. Výjimku tvoří heraldická podoba znaku, která se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
41!FORETOVÁ,!Věra.!FORET,!Miroslav.!Komunikující+město.!Brno:!Masarykova!univerzita!v!Brně,!
1996!s.!58W59!
42!Grafický+manuál:!Jednotný+vizuální+styl+města+Třebíč.!2011.!s.5!Poskytl!Ivan!Přibík,!tiskový!
mluvčí!města!Třebíče!
!
43,!44!Grafický+manuál:!Jednotný+vizuální+styl+města+Třebíč.!2011.!s.!6.!Poskytl!Ivan!Přibík,!tiskový!
mluvčí!Města!Třebíče!

6

> znak > základni varianta 

jednotný 
vizuální 
styl

kapitolaZNAK mĆsta TČebíĀ, schválený ministerstvem vnitra se používá tam, 
kde rada mĆsta komunikuje na nejvyšší úrovni. Graficky znak odkazuje k historii 
a tradici mĆsta. Pavéza znaku nese v sobĆ tČi Āerné stylizované kápĆ Čádu benediktínď, 
kteČí stáli u založení mĆsta. Znak se nepoužívá zároveĈ s logem mĆsta.

znak > základní varianta
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přímo pojí s aktivitami a rozhodnutími městské rady. Vizuální síla, pevnost a 

jednoznačnost praporu je vyvážena kreativním prvkem pěti teček. Tato podoba se 

v nezměněné podobě používá také v cizojazyčném prostředí.“45 

 

Obrázek č. 4 : Logo města Třebíče46 

 
 Pro komunikaci v oblasti cestovního ruchu je určeno logo Třebíče, které bývá 

doplněno o slogan „město s historií“, příp. v anglické verzi „historical town“, a jeho 

užití je povoleno ve třech barevných variantách: červené, černé a šedivé.  

 V grafickém manuálu je přesně definována podoba užití loga města na 

merkantilních tiskovinách (tj. administrativních tiskových materiálech), mezi něž 

kromě vizitek, úředních dokumentů, hlavičkových papírů, obálek, razítek apod. patří 

také informační letáky a inzeráty. Princip tvorby těchto materiálů je přesně stanoven 

pro rozdílné rozměry a manuál v této oblasti také upozorňuje na důležitost souladu 

designového zpracování letáků s jejich obsahovým sdělením.   

 Celá čtvrtá kapitola manuálu se věnuje oblasti multimédií. Tato oblast je 

zásadní pro komunikaci směrem k cílové skupině turistů. Manuál upravuje grafickou 

podobu webových stránek města a různých formátů internetových bannerů určených 

k jejich propagaci.   

 Jednotný design outdoorové reklamy je zpracován v kapitole šest, kde je 

zobrazena ukázka možné podoby banneru a billboardu. Stejným způsobem je 

v následujícím oddíle zpracováno také užití loga na reklamních a propagačních 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
45,!46!Grafický+manuál:!Jednotný+vizuální+styl+města+Třebíč.!2011.!s.!7!Poskytl!Ivan!Přibík,!tiskový!
mluvčí!města!Třebíče!
!
!
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LOGO se používá všude tam, kde „MĆsto“ (správa mĆsta) komunikuje s obĀany, institucemi 
a firmami. Výjimku tvoČí heraldická podba znaku, která se pČímo pojí s aktivitami a 
rozhodnutími mĆstské rady. 

Vizuální síla, pevnost a jednoznaĀnost praporu je vyvážena kreativním prvkem pĆti teĀek. 
Tato podoba se v nezmĆnĆné podobĆ používá také v cizojazyĀném prostČedí. Logo se 
nepoužívá zároveĈ se znakem mĆsta.
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předmětech města, včetně jeho vlajky.47  

 Z prvků, které považují Foret a Foretová za nezbytné, v Grafickém manuálu 

Třebíče nefiguruje orientační grafika a městský mobiliář. Město je užívá, avšak jejich 

podoba není pevně dána a v praxi tak mají tyto materiály mnoho podob, jak ukáži 

dále.   

 Logo města Třebíče i design zpracování jednotlivých materiálů, jejichž 

podoba je manuálem upravena, považuji za zdařilé. Nejslabší částí je podle mého 

názoru slogan „město s historií“, neboť nijak neodlišuje Třebíč od desítek dalších 

historických měst na území České republiky.  

 

2.2. Komunikační mix 
 „Cílem marketingových komunikací je nejen poskytnout informaci o nabídce 

produktů a jejich přednostech, ale zároveň poskytnout tyto informace přijatelnou 

formou sdělení.“48 Je proto nezbytné věnovat pozornost jednotlivým komunikačním 

kanálům a způsobu jejich využití při komunikaci s cílovou skupinou turistů. 

 Marketingový komunikační mix definují Philip Kotler a Gary Armstrong jako 

„...soubor nástrojů složených z reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje a public 

relations, který firma využívá pro přesvědčivou komunikaci se zákazníky a splnění 

marketingových cílů.“ 49  Správným užitím komunikačního mixu lze dosáhnout 

modifikace zákazníkova chování tím, že: 

• upoutá návštěvníkovu pozornost; 

• vzbudí v něm zájem o destinaci; 

• vyvolá v něm touhu destinaci navštívit; 

• aktivizuje návštěvníka ke koupi.50 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
47!Srovnej+Grafický+manuál:!Jednotný+vizuální+styl+města+Třebíč.!2011.!s.!5!–!98.!Poskytl!Ivan!Přibík,!
tiskový!mluvčí!města!Třebíče!
48!KRATOCHVÍL,!Petr.!PAŽOUT,!Radek.!Marketingová+komunikace+pro+destinaci.!Ministerstvo!pro!
místní!rozvoj!České!republiky,!2006.!s.6!
49!KOTLER,!Philip.!ARMSTRONG,!Gary.!Marketing.!Praha:!Grada!Publishing,!2006.!s.!630!
50!Srovnej!KIRÁĹOVÁ,!Alžběta.!Marketing+destinace+cestovního+ruchu.!I.!Praha:!Ekopress,!2003.!s.!
111!
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 Reklama 2.2.1.

 Podle definice Philipa Kotlera a Kevina L. Kellera je reklama „ ... jakákoliv 

placená forma neosobní prezentace a propagace idejí, zboží nebo služeb 

identifikovatelným subjektem.“51 V oblasti cestovního ruchu je úkolem reklamy „ ... 

popsat destinaci způsobem, který bude abstrahovat cílový segment, přičemž 

komunikační sdělení musí být napsáno nebo namluveno řečí návštěvníka.“52 

 

 Mezi nejčastěji využívané typy reklamy v komunikačním mixu destinací řadí 

Monika Palatková vlastní tištěné brožury, letáky, katalogy, reklamu v tištěných 

médiích, televizní a rozhlasovou reklamu, postery a billboardy, reklamu v kině a 

internet.53 Město Třebíč ke komunikaci směrem k cílové skupině turistů využívá 

všechny jmenované typy reklamy s výjimkou reklamy v televizi a rozhlase.  

 

 

2.2.1.1. Reklama v tisku 

 Za výhodu reklamních sdělení v novinách je považována flexibilita tohoto 

média (vychází denně) a možnost dobrého pokrytí trhu, ať už regionálního nebo 

celostátního. Naopak nevýhodou je nízká kvalita tisku a krátká doba životnosti. 

Inzerce v časopisech umožňuje dobré cílení na vybrané cílové skupiny podle 

zaměření periodika, kladem je také vysoká kvalita tisku a delší životnost. 

Nedostatkem je především menší pružnost způsobená menší frekvencí vydávání.54 

  

 Třebíčské kulturní středisko využívá placené reklamy v celostátních tištěných 

periodicích zaměřených na oblast cestovního ruchu jako je magazín COT business, 

Turistický informační magazín TIM, magazín KAM po Česku či I-Prague.55 Inzeráty 

propagují Třebíč jako historické město s důrazem na místní památky UNESCO a 

jejich grafická podoba vychází z grafického manuálu města (viz Příloha č. 4). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
51!KOTLER,!Philip.!KELLER,!Kevin,!Lane.!Marketing!management.!Praha:!Grada!Publishing.!2007.!
s.!574!
52!KIRÁĹOVÁ,!Alžběta.!Marketing+destinace+cestovního+ruchu.!I.!Praha:!Ekopress,!2003.!s.!113!
53!Srovnej+PALATKOVÁ,!Monika.!Marketingová+strategie+destinace+cestovního+ruchu.!Praha:!Grada,!
2006.!s.!161!
54+Srovnej!KOTLER,!Philip.!ARMSTRONG,!Gary.!Marketing.!Praha:!Grada!Publishing,!2006.!s.!653!
55!Srovnej+JURÁŇOVÁ,!Dáša,!pracovnice!Informačního!turistického!centra!Zadní!synagoga!26.!4.!
2012,!emailová!odpověď,!archív!autora.!
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V regionálním tisku (denících i měsíčnících) jsou prostřednictvím reklamy 

komunikovány především kulturní události.  

 

 

2.2.1.2. Plakáty 

 Kulturní přehledy a propagační plakáty k jednotlivým informačním akcím jsou 

umisťovány do skleněných vitrín MKS na Karlově náměstí, v prostorách jednotlivých 

informačních center a kulturních zařízení. Pro výlep plakátů jsou také využívány 

venkovní plakátovací plochy (např. v blízkosti autobusového nádraží a za budovou 

divadla a kina Pasáž). Kulturní přehledy mají standardizovaný vzhled (např. Kruh 

přátel hudby, program kina a divadla), zbytek materiálů je vždy po grafické stránce 

přizpůsoben charakteru konkrétní akce a jednotící prvek představuje logo MKS.  

 

 Ač je tento komunikační kanál primárně cílený na lokální obyvatele, 

sekundárně může zasáhnout i návštěvníky města, kteří se tak mohou dozvědět o akci, 

jež aktuálně probíhá, a obohatit o ni svůj program pobytu v Třebíči. 

 
 

2.2.1.3. Vlastní tištěné brožury 

 Informační letáky jsou návštěvníkům k dispozici v jednotlivých informačních 

centrech a to v češtině, angličtině a němčině. Materiály k památkám UNESCO mají 

také francouzskou, španělskou, holandskou, italskou, polskou a ruskou 

verzi. Základem je pět brožur (Průvodce památkami, Židovské město, Židovský 

hřbitov, Zadní synagoga a Židovské muzeum Dům Seligmanna Bauera, Bazilika sv. 

Prokopa), jejichž podoba vychází z Grafického manuálu města Třebíče, včetně použití 

oficiálního loga města. Brožury jsou vytištěny barevně na kvalitním papíře a každý 

z nich na 4-12 stránkách obsahuje základní informace o dané památce (památkách) 

včetně jejích fotografií, mapku historického centra Třebíče a kontakt na některé 

z turistických informačních center (viz Příloha č. 5). 

 

 MKS Třebíč dále dlouhodobě používá letáky s informacemi o otevírací době a 

výši vstupného v jednotlivých památkách, sportovních a volnočasových aktivitách, 

zajímavostech v okolí města, možnostech ubytování a pravidelných kulturních akcích. 
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Tyto materiály mají jednoduchý design a jsou vytištěny černobíle na obyčejný 

kancelářský papír (viz Příloha č.5).  

 

 Návštěvníkům mohou dobře posloužit barevné mapy, které zdarma obdrží 

v turistických informačních centrech. Jedná se o plán centra města, mapu regionu 

Třebíčsko a mapu cyklostezek v Třebíči a okolí. 

 

 Česká verze všech zmíněných propagačních letáků včetně map je ke stažení 

také na turistickém portále www.visittrebic.eu.56 

 

 

2.2.1.4. Billboardy 

 Tento druh venkovní reklamy je díky svému umístění u silnic charakteristický 

malým množstvím textu, který může obsahovat, neboť lidé projíždějící okolo 

v dopravních prostředcích mají obvykle jen pár vteřin na jeho přečtení.   

 

 MKS Třebíč využívá tento komunikační kanál zpravidla pro největší kulturní 

události roku jakými jsou Třebíčské kulturní léto a některé z akcí, jež jsou jeho 

součástí (v roce 2011 například „Nabucco open air monumental opera“).  

 
 

2.2.1.5. Venkovní cedule, tabule a směrovky 
 

 Prvním typem značení jsou cedule mimo město, které slouží jako upozornění 

na turistické zajímavosti ve městě či jako navigace pro přijíždějící návštěvníky. Na 

památky UNESCO nacházející se v Třebíči upozorňují hnědé cedule umístěné u silnic 

a dálnic (viz Příloha č. 7). Jejich instalace proběhla v průběhu let 2007 a 2008 v rámci 

projektu „Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina“. Hlavním cílem 

této sítě značení, za jejíž realizací stál kraj Vysočina, byla snaha „...upozornit turisty 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
56!Srovnej+Ke!stažení.!Visit+Třebíč.![online].![cit.!2012W04W19].!Dostupné!z:!
http://www.visittrebic.eu/keWstazeni/!
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projíždějící krajem, že v okolí místa kudy projíždí, se nachází zajímavý turistický 

cíl.“57 

 

 U hlavních příjezdových komunikací do města jsou instalovány cedule 

s nápisem „Vítejte, Welcome“, které vyzývají k návštěvě památek UNESCO. Jejich 

součástí je také kontakt na turistické informační centrum a adresy webových stránek 

Města a informačního turistického portálu Visit Třebíč.  Ač podoba těchto cedulí není 

součástí Grafického manuálu pro jednotný vizuální styl města Třebíče, jejich design 

je přesně v souladu s tímto dokumentem, včetně použití oficiálního loga města (viz 

Příloha č. 8).  V blízkosti těchto cedulí jsou dále umístěny menší informační tabule 

s mapou města, jež jsou určené primárně cyklistům (viz Příloha č. 9).  

  

 Druhý typ představuje značení přímo na území města. Patří sem především 

směrovky a informační tabule usnadňující návštěvníkům orientaci po destinaci. 

V Třebíči je instalováno hned několik druhů směrovek, tabulí a cedulí rozdílného 

vzhledu i funkce. 

 

 Základem značení jsou směrové tabule označující směr cesty k důležitým 

památkám, úřadům, sportovištím a další občanské vybavenosti. Zelené tabule jsou 

popsané žlutými či bílými nápisy v českém jazyce. (viz Příloha č. 10) 

 

 Netradiční ukazatele, které od roku 1999 pomáhají návštěvníkům města najít 

cestu k hlavním památkám, vytvořili žáci výtvarné dílny Základní školy Třebíč, 

Cyrilometodějská 22 v rámci projektu „Děti městu“.58 Ukazatele připomínají hlavu 

s otevřenými ústy, jsou vyhotoveny v různých barvách a vždy je na nich český a 

anglický nápis. (viz Příloha č. 11) 

 

 V roce 2005 byla v židovské čtvrti vyznačena naučná stezka upozorňující na 

nejzajímavější místa a jejich historii. (viz Příloha č. 12) Došlo také k instalaci 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
57!ČIHÁK,!Tomáš.!KRAJSKÝ!ÚŘAD,!Kraj!Vysočina.!Dopis+starostce+města+Počátky.!Jihlava,!
10.6.2008.![online].![cit.!2012W04W17].!Dostupné!z:!
http://www.pocatky.cz/userfiles/file/vyveska_434.pdf!
58Srovnej+!Výtvarná!dílna.!Základní+škola+Třebíč,+Cyrilometodějská+22![online].![cit.!2012W04W17].!
Dostupné!z:!http://www.euroagentur.com/cz/eaWhotelWjosephW1699!
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zvukových informačních panelů na Karlově, Žerotínově a Tichém náměstí. 59 

Zvukové panely v židovské čtvrti mají podobu plánku této turisticky atraktivní části 

města, na kterém jsou vyznačeny a očíslovány významná místa a budovy. (viz Příloha 

č.13) Návštěvník si vybere památku, ke které chce získat informace, a její číslo zadá 

na klávesnici panelu. Zvukový komentář je dostupný v češtině, angličtině a němčině. 

Za nevýhodu těchto jinak užitečných nosičů lze považovat snad jen jejich hlučnost, 

která narušuje zejména poklidnou atmosféru Tichého náměstí. Zvukový informační 

panel instalovaný na Karlově náměstí je větší než dva předešlé – má podobu klasické 

tabule, na níž je z jedné strany mapa Třebíče s vyznačenými památkami a z druhé 

strany mapa a zajímavosti kraje Vysočina. (viz Příloha č. 14) 

 

 Průchod k lávce plukovníka Svobody, která představuje nejkratší spojnici 

mezi Karlovým náměstím, jež je hlavním centrem Třebíče, a židovským městem, je 

od roku 2010 označen výraznými ukazateli. Ty mají podobu dvou stojících chlapců 

v nadživotní velikosti v tradičním židovském oděvu. (viz Příloha č. 15) 

 

 Své označení mají také třebíčské památky UNESCO. Před každou z nich je 

umístěna bílá cedule s modrým znakem UNESCO a stejnobarevným názvem památky 

ve třech jazycích (češtině, angličtině a němčině). (viz Příloha č. 16) 

 

 

 Podpora prodeje    2.2.2.

 „Podpora prodeje usiluje o zvýšení obratu krátkodobými stimuly a pomocí 

různých nástrojů: snížením ceny, zvýšením přitažlivosti zboží.“ 60  Podle Philipa 

Kotlera a Kevina L. Kellera se od reklamy liší tím, že nenabízí důvod, ale dává 

podnět ke koupi.61  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
59!Monitorování+územních+celků+zapsaných+v+Seznamu+světového+kulturního+a+přírodního+dědictví+
UNESCO:!Hodnocení+rozvoje+obcí+a+lokalit.!Brno,!2010.!Úkol!A.4.9/ÚP.!Dostupné!z:!
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3127.!Ústav!územního!rozvoje!Brno.!Garant!práce!Marie!
Tomíšková.!s.!54!
60!JAKUBÍKOVÁ,!Dagmar.!Marketing+v+cestovním+ruchu.!Praha:!Grada!Publishing,!2010.!s.!245!
61+Srovnej+KOTLER,!Philip.!KELLER,!Kevin,!Lane.!Marketing+management.!Praha:!Grada!
Publishing.!2007.!s.!624!



!
!
!

!

26!

2.2.2.1. Veletrhy cestovního ruchu 

 „Veletrhy jsou krátkodobé periodicky se opakující akce, jejichž účelem je 

soustředit v jednom místě a čase nabídku a poptávku ... . Veletrhy stále více plní 

především reprezentační funkci, kde firmy soupeří ve formě předvedení své nabídky, 

ukazují svou sílu a image.“62 Veletrhy mají specifickou komunikační funkci, která je 

dána tím, že slouží současně PR i reklamě,  působí zároveň na všechny smysly a 

umožňují osobní dialog se zákazníky.63 

 

 Zatímco v roce 2011 se Třebíč zúčastnila pouze dvou tuzemských veletrhů 

cestovního ruchu - Holiday World v Praze a Region Tour v Brně, v roce 2012 se 

destinace bude prezentovat na sedmi až osmi veletrzích v České republice i 

v sousedních zemích. Konkrétně se jedná o veletrhy Region Tour (Brno), Ferienmesse 

(Vídeň), ITF Slovakiatour (Bratislava), Holiday World (Praha), Dovolená a region 

(Ostrava), For Bikes (Praha) a Jihočeský kompas (České Budějovice). Zvažuje se i 

veletrh v polském Krakově.64  

 

 Účast na veletrzích zajišťuje Městské kulturní středisko Třebíč ve spolupráci s 

Městem Třebíč. Na vybraných veletrzích se Třebíč prezentuje samostatně s vlastním 

výstavním stánkem (viz Příloha č. 17), jinde jako spoluvystavovatel na stánku 

Vysočiny, resp. agentury Vysočina Tourism, popřípadě na stánku agentury 

CzechTourism.  

 

 

2.2.2.2. Upomínkové předměty 

 Prodej upomínkových předmětů probíhá v turistických informačních centrech. 

Kromě knih o Třebíči a tradičních dárkových předmětů s logem města, jakými jsou 

hrnky či trička, jsou v nabídce také suvenýry spjaté s židovskou kulturou. Návštěvníci 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
62!JOHNOVÁ,!Radka.!Marketing+kulturního+dědictví+a+umění.+Art+marketing+v+praxi.!Praha:!Grada!
Publishing,!2008.!s.!252!
63!Srovnej+VYSEKALOVÁ,!Jitka!a!kol.!Veletrhy+a+výstavy:+Efektivní+prezentace+pro+úspěšný+prodej.!
Praha:!Grada!Publishing,!2004.!s.!41!
64!Srovnej+Tereza!Zahrádková,!pracovnice!Informačního!turistického!centra!Malovaný!dům,!10.!4.!
2012,!emailová!odpověď,!archív!autora.!



!
!
!

!

27!

si zde mohou zakoupit například košer víno či slivovici nebo zapomenutou židovskou 

hračku drejdl (tj. malá čtyřhranná káča). 

 

 Dalším z upomínkových předmětů, jež zároveň představuje sběratelský artikl, 

jsou turistické známky. Jedná se „..kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou 

suvenýrem a zároveň potvrzením o dosažení turisticky atraktivního místa. Jinde je 

nelze koupit.“65 Pro město Třebíč byly vytvořeny dvě turistické známky: Zámek 

Třebíč v kategorii Zámky a Třebíč UNESCO v kategorii Historická města (viz Příloha 

č. 18).  

 

 Návštěvníci si mohou zakoupit také turistický deník, do nějž se vlepují 

speciální turistické vizitky a také jsou zde kolonky pro zaznamenávání vlastních 

zážitků z cest. Deníky a vizitky jsou v prodeji na mnoha turisticky atraktivních 

místech v rámci celé České republiky.66 Třebíč nabízí od roku 2009 sběratelům 

celkem čtyři turistické vizitky: Zadní synagoga, bazilika sv. Prokopa, židovský 

hřbitov a městská věž.67 (viz Příloha č. 19)  

 

 

2.2.2.3. Slevy 

 Městské kulturní středisko nabízí návštěvníkům třebíčských památek a galerií, 

které zpravuje, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory. Podle mého názoru 

v nabídce zlevněných vstupenek chybí rodinná vstupenka (2 dospělí + 2 děti) a za 

zvážení by jistě stál i balíček, který by obsahoval např. vstup do baziliky, Zadní 

synagogy, Židovského muzea a na městskou věž za zvýhodněnou cenu.   

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
65!Co!to!jsou!turistické!známky?.!Turistické+známky![online].![cit.!2012W04W16].!Dostupné!z:!
http://www.turistickeWznamky.cz/main.php?tz=znamky!
66!Srovnej!Vysvětlivky.!Turistický+deník.![online].![cit.!2012W04W18]!Dostupné!z:!
http://www.turistickyWdenik.cz/oWprojektu/vysvetlivkyWkWturistickemuWdeniku.html!
67!Srovnej!Novinky.!Městské+kulturní+středisko+Třebíč.![online].![cit.!2012W04W18]!Dostupné!z:!
http://www.mkstrebic.cz/novinky.html!
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 Přímý marketing 2.2.3.

 Přímý marketing umožňuje vysoký stupeň zacílení, je flexibilní a využívá 

výhod v podobě osobního přístupu a minimálních nákladů.68 Z nástrojů, které do této 

kategorie patří, využívá Město Třebíč elektronický direct mail a webové stránky. 

 

 

2.2.3.1. Direct mail 

 MKS Třebíč zasílá zájemcům, kteří se registrují prostřednictvím formuláře na 

stránce turistického informačního portálu Visit Třebíč, jedenkrát měsíčně email 

s aktuálním kulturním přehledem. Tento kanál je určený primárně pro obyvatele 

Třebíče a okolí, avšak v případě zájmu se může k jeho odběru přihlásit kdokoliv. 

 

 

2.2.3.2. On-line marketing 

 Vývoj nových technologií a masové rozšíření internetu má dlouhodobě velký 

vliv na vývoj turismus, neboť zákazníkům nabízí snadný přístup k informacím. 

Interaktivita tohoto média jim navíc umožňuje vystupovat v nové, aktivní roli. 

Zákazníci, kteří již turistickou destinaci navštívili, mohou na internetu sdílet 

s ostatními své fotografie a zážitky z dovolené či veřejně komentovat a hodnotit 

úroveň poskytovaných služeb. Ústní reklama (word-of mouth advertising), která je 

pro propagaci služeb v cestovním ruchu charakteristická, tak dostává zcela nové 

rozměry.69 Pro turistické destinace představuje internet nepřebernou škálu možností, 

jak komunikovat se svými cílovými skupinami a získávat zpětnou vazbu. 

 

 V současné době je považováno za naprostou samozřejmost, že každá 

organizace má vlastní webovou stránku, kde mohou potenciální zákazníci nalézt 

relevantní informace o produktech a službách, které organizace nabízí.70  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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68!Srovnej+PALATKOVÁ,!Monika.!Marketingová+strategie+destinace+cestovního+ruchu.!Praha:!Grada,!
2006.!S.!172!
69!KIRÁĹOVÁ,!Alžběta.!Marketing+destinace+cestovního+ruchu.!I.!Praha:!Ekopress,!2003.!s.!15!
70!Srovnej+MCCABE,!Scott.!Marketing+Communications+in+Tourism+&+Hospitality:!Concepts,+
Strategies+and+Cases.!1.!vyd.!Oxford:!Elsevier,!2009,!s.!265!
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 Hlavní osu elektronické komunikace Třebíče tvoří tři webové stránky. První 

z nich je oficiální stránka Města Třebíč nacházející se na adrese www.trebic.cz. 

Jednoduchý červenobílý design webu vychází z grafického manuálu města a je v něm 

obsaženo i oficiální logo města. (viz Příloha č. 20) Hlavní menu na úvodní stránce je 

pro návštěvníky přehledně rozčleněno do čtyř kategorií: občan, turista, podnikatel a 

správa města. Pro mou práci je pochopitelně zásadní záložka „turista“, pod kterou se 

nachází ucelený soubor informací určených pro návštěvníky města. Zájemci zde 

naleznou podrobnou historii města, informační letáky a tematické mapy ke stažení i 

odkazy na stránky s jízdními řády, aktuálním počasím či přehledem ubytovacích, 

stravovacích a sportovních zařízení v Třebíči.71  

 

 Kromě české verze nabízí stránka www.trebic.cz také dvě jazykové mutace – 

anglickou a německou, avšak obsah webu v těchto cizích jazycích je značně okleštěn.  

Zahraniční návštěvníci zde naleznou pouze stručný popis města, virtuální prohlídku 

památek UNESCO, odkazy na stránky partnerských měst, kontakty na členy rady 

města a položku „tourism“/,,tourismus“, která slouží jako link na oficiální turistický 

informační portál města Třebíče www.visittrebic.eu. Tento web spravovaný 

Městským kulturním střediskem Třebíč vzniknul v roce 2011 v souladu se 

Strategickým plánem rozvoje města Třebíč (chybí zde však rezervační systém) a 

klade si za cíl přinášet všem návštěvníkům kompletní informace o Třebíči. Design 

stránky je ve srovnání s webem www.trebic.cz spíše neformální a výrazně barevnější 

(viz Příloha č. 21). Potenciální návštěvník destinace zde má k dispozici řadu 

užitečných informací jako jsou popis cesty do města, jeho historie, přehled místních 

památek a přírodních zajímavostí, typy na výlety do okolí apod. Některé z položek 

menu však nemají žádný obsah (např. položky „Ubytování“, „Balíčky“, „Informace 

pro CK, media a tisk“). Web nabízí také čtyři cizojazyčné mutace: anglickou, 

německou, italskou a španělskou. Poslední dvě jmenované mají však ve skutečnosti 

pouze podobu přeloženého textu na hlavní stránce a názvů jednotlivých položek 

v menu. 72  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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71!Srovnej+Třebíč+[online].!!2012![cit.!2012W04W04].!!Dostupné!!z:!http://www.trebic.cz/!
72+Srovnej!Visit+Třebíč![online].!!2012![cit.!2012W04W04].!Dostupné!!z:!http://www.visittrebic.eu/!
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 Z mého pohledu na stránce www.visittrebic.cz chybí informace o kulturním 

dění v Třebíči, které jistě turisty zajímá. Návštěvníci zde mají k dispozici pouze 

přehled blížících se akcí v sekci aktuality a mohou si zde stáhnout měsíční kulturní 

program „KAM v Třebíči“. Kultuře je vyhrazen webová adresa www.mkstrebic.cz. 

Tato stránka má kromě zastaralé a nesourodé grafiky a komplikované struktury také 

poměrně nízkou informační hodnotu (viz Příloha č. 22). Nabídka kulturních pořadů a 

událostí pořádaných Městským kulturním střediskem Třebíč je ve většině případů 

omezena pouze na následující týden či měsíc. U akcí, které se opakují pravidelně 

(např. Třebíčské kulturní léto, Šamajim), chybí jejich obecná charakteristika či 

sumarizace předešlých ročníků, a kromě jejich názvu tak návštěvník na webu nezíská 

žádné informace. Žádný obsah nenabízí ani položka menu „Pro média“. Stránky 

kladou největší důraz na program třebíčského kina a divadla Pasáž.  Z této skutečnosti 

a také z faktu, že web nenabízí žádnou cizojazyčnou verzi, lze snadno usoudit, že web 

je určen výhradně obyvatelům města a okolí, nikoliv turistům.73 Za výhodu považuji 

možnost zakoupení vstupenek přes internet, kterou MKS Třebíč nabízí na adrese 

evstupenky.mkstrebic.cz:8174. Za matoucí považuji existenci starého webu Městského 

kulturního střediska (dříve Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč) na 

adrese www.kviztrebic.cz , jež obsahuje neaktuální informace z roku 2007.75 

 

 Městské kulturní středisko Třebíč je aktivní také na Facebooku, kde spravuje 

stránku Visit Třebíč. Aktuálně má tato stránka necelých 100 fanoušků a je využívána 

především ke zveřejňování pozvánek na kulturní a sportovní akce konané v Třebíči, 

případně ke sdílení mediálních výstupů týkajících se kultury a turismu. Akce, na které 

stránka své fanoušky zve, však nemají podobu facebookových událostí (events), ale 

pouze inzerátů ve formě sdíleného obrázku. V této skutečnosti vidím slabinu stránky, 

neboť facebooková podoba událostí umožňuje uživatelům potvrdit svou účast na akci, 

čímž se jim naskýtá možnost sledovat aktuální informace o akci, zjišťovat, kdo další 

se akce zúčastní a v případě potřeby se dotazovat organizátorů. Událost, u které 

uživatel potvrdil svou účast, se mu navíc neustále zobrazuje na Hlavní stránce 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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73!Městské+kulturní+středisko+Třebíč![online].!!2012![cit.!2012W04W04].!Dostupné!!z:!
http://www.mkstrebic.cz/!
74!Program+pro+MKS+Třebíč![online].!!2012![cit.!2012W04W04].!Dostupné!!z:!
http://evstupenky.mkstrebic.cz:81/!
75!KVIZ+Třebíč+–+kulturní,+vzdělávací+a+informační+zařízení+[online].!!2012![cit.!2012W04W04].!
Dostupné!!z:!http://www.kviztrebic.cz/!
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Facebooku a připomíná mu tak datum a čas konání. Pro organizátory tento nástroj 

představuje cestu, jak zjistit ještě před konáním akce zájem veřejnosti a rovněž jim 

umožňuje aktivní komunikaci s cílovou skupinou. Hlavní výhoda sociálních sítí 

spočívá v jejich interaktivitě, v tomto případě však zůstává potenciál nevyužit.76 

 

 V elektronické komunikaci MKS Třebíč vidím mnoho nedostatků. Jednotlivé 

webové stránky, které tato organizace spravuje, spolu nejsou dostatečně provázány a 

některé důležité informace jsou tak jen velice obtížně dohledatelné nebo zcela chybí. 

Oslovení cílové skupiny zahraničních turistů navíc není možné bez cizojazyčných 

verzí internetových stránek. 

 
 Pro neznalé je velice matoucí web www.mesto-trebic.cz, jež na první pohled 

působí jako oficiální turistický portál. Ve skutečnosti se však jedná o stránku, která 

byla s největší pravděpodobností zřízena za účelem umisťování komerčních sdělení. 

Obsah webu není aktualizován a návštěvníci tu tak mohou například dozvědět mylné 

informace o otevírací době některých třebíčských památek. Městské kulturní středisko 

si je této skutečnosti vědomo a dlouhodobě se snaží o odstranění tohoto webu.77 

 

Virtuální prohlídka 

 Město Třebíč elektronicky zpřístupňuje kulturní dědictví na svém území skrze 

virtuální prohlídku dostupnou na adrese http://dreamboat.cz/virtualni-

prohlidka/prohlidka001/. (viz Příloha č. 23) Návštěvníci této stránky si mohou zvolit 

jednu z 25 interaktivních prohlídek, z nichž některé představují pohled na město či 

židovskou čtvrť z různých vyhlídek a další nabízejí exteriéry i interiéry konkrétních 

význačných staveb. Zájemci si tak mohou prohlédnout baziliku svatého Prokopa, 

Přední i Zadní synagogu nebo městskou věž. Jedná se o obrazový materiál doplněný o 

názvy jednotlivých staveb a jejich hlavních částí.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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76!Visit+Třebíč![online].![cit.!2012W04W07].!Dostupné!z:!http://www.facebook.com/visittrebic.!

77Město+Třebíč![online].!![cit.!2012W04W04].!Dostupné!z:!http://www.mestoWtrebic.cz/!
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 Radka Johnová upozorňuje, že virtuální prohlídka nemůže nahradit zážitek 

z návštěvy, ale může sloužit jako impuls k návštěvě budoucí. Jedná se o způsob 

propagace.78    

 

 

 Public relations 2.2.4.

 Public relations (dále PR) „... zahrnují širokou škálu programů, které 

podporují nebo ochraňují image firmy nebo jejích jednotlivých produktů.“79 Podle 

Philipa Kotlera „...mají následujících pět poslání: 

1. Vztahy s tiskem – prezentace novinek a informací týkajících se společnosti 

v tom nejlepším světle. 

2. Publicita produktů – snaha co nejlépe zveřejňovat informace týkající se 

specifických produktů. 

3. Korporátní komunikace – podpora chápání společnosti prostřednictvím 

vnitřní a vnější komunikace. 

4. Lobbying – jednání se zástupci zákonodárců a státních úředníků ohledně 

podpory či zamítnutí legislativních opatření. 

5. Poradenství – doporučení managementu ohledně veřejných záležitostí a 

pozice společnosti v dobách dobrých i zlých.“80 

  

 Součástí publicity je již zmiňovaná účast na veletrzích cestovního ruchu (viz 

kapitola 2.2.2.1.). MKS i Město Třebíč k atraktivním a důležitým událostem vydávají 

tiskové zprávy. Informace o třebíčských památkách a hlavních událostech jsou rovněž  

pracovníky MKS Třebíč pravidelně zveřejňovány na internetových turistických 

portálech Kudy z nudy, Turistik, KAM po Česku apod.  

 
 
 Turistický průmysl by měl být vnímán jako část místní komunity, nikoliv jako 

oddělená entita. Důležitým úkolem public relations je proto také komunikace 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
78!Srovnej!JOHNOVÁ,!Radka.!Marketing+kulturního+dědictví+a+umění.+Art+marketing+
v+praxi.!Praha:!Grada!Publishing,!2008.!s.!185!
79,!80KOTLER,!Philip.!KELLER,!Kevin,!Lane.!Marketing!management.!Praha:!Grada!Publishing.!
2007.!s.!632W633!
!
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s lokálním obyvatelstvem. Součástí destinační značky je v ideálním případě také 

„cítění místa“ (sense of place), které mají rezidenti. Místní komunita by se měla o 

nových turistických produktech a infrastruktuře dozvědět co nejdříve. Nejen, že to 

přispěje k dobrému pocitu obyvatel, ale zároveň mohou zodpovědět případné dotazy 

turistů, se kterými přicházejí do styku v mnoha situacích.81  

 

 

 Události a zážitky 2.2.5.

 Prostřednictvím organizování akcí se destinace dostává do povědomí 

návštěvníků a upoutává pozornost médií. Tyto akce ovlivňují návštěvnost destinace a 

zároveň upevňují vztahy s místními obyvateli, ve kterých budují hrdost na destinaci.82 

 

 Hlavní akce a události jsem již vyjmenovala v kapitole 1.1. Mezi turisticky 

nejatraktivnější eventy pořádané MKS Třebíč patří nepochybně festival židovské 

kultury Šamajim, během kterého na šest dní ožívá třebíčská židovská čtvrť. Festival 

se každoročně koná na přelomu července a srpna a v roce 2011 se uskutečnil jeho 8. 

ročník. Organizátorem této události je Městské kulturní středisko Třebíč. Program 

složený z divadelních, hudebních i tanečních vystoupení přibližuje návštěvníkům 

židovskou kulturu, její tradice a zvyky. Doprovodné aktivity festivalu zahrnují 

přednášky, besedy, výstavy, tvořivé dílny či ochutnávky cukroví připraveného dle 

tradičních židovských receptů. 83 (Program Šamajimu z roku 2011 viz Příloha č. 24) 

 

 Další událostí, jež do Třebíče každoročně přiláká mnoho návštěvníku, je 

multikulturní open air festival Zámostí. Ten se tradičně uskutečňuje první červnový 

víkend na Podzámecké nivě. Ve dnech 3. a 4. června 2011 proběhl již 15. ročník. 

Zámostí je součástí Třebíčského kulturního léta a probíhá tak pod záštitou MKS, které 

však není jeho organizátorem. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
81!Srovnej+PIKE,!Steven.!Destination+Marketing:!An+integrated+marketing+communication+approach.!
1.!New!York:!Routledge,!2008.!s.!290!W!291!
82!Srovnej+KIRÁĹOVÁ,!Alžběta.!Marketing+destinace+cestovního+ruchu.!I.!Praha:!Ekopress,!2003.!S.!
132!
83!Srovnej+Šamajim:!Svátek!židovské!kultury.![online].!2011[cit.!2012W04W15].!Dostupné!z:!
http://www.krWvysocina.cz/kulturniWaktivita/dsW302055/query=%C5%A1amajim&p1=1013!
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 Kromě hudebních vystoupení různých žánrů, je součástí festivalu také 

doprovodný program v podobě výstav, divadelních vystoupení a filmových projekcí. 

Každý rok má Zámostí nové grafické zpracování, kterého se zpravidla odráží ve všech 

propagačních materiálech. Kromě oficiálního webu události na adrese 

www.zamosti.cz, komunikuje festival také prostřednictvím vlastního YouTube kanálu 

a skupiny na Facebooku., kde rovněž každý rok zakládá událost. Zatímco webová 

prezentace festivalu je velice zdařilá a stránka obsahuje nejen podrobné informace o 

akci, programu a minulých ročnících, ale také dává návštěvníkům rady, jak se dostat 

do Třebíče, kde zaparkovat apod., kvalita komunikace na Facebooku dosahuje nižší 

úrovně. Tato skutečnost je  zapříčiněna tím, že Zámostí na této sociální síti nespravuje 

svou stránku, ale pouze skupinu, která neumožňuje tak dobrou interakci s veřejností 

(je třeba žádat o členství, je hůře dohledatelná apod.).  

 

 

2.3. Doporučení komunikačních aktivit do budoucna 
 Domnívám se, že původem některých nedostatků marketingové komunikace 

Města Třebíč (a především MKS Třebíč) v oblasti cestovního ruchu je nejasné cílení. 

Jsou cílovou skupinou pouze návštěvníci z České republiky nebo i ze zahraničí? 

Návštěvnické atraktivity v destinaci jsou jistě zajímavé i pro zahraniční turisty - 

především z nedalekého Rakouska a dále např. z Izraele, avšak některé důležité 

informace jsou online v cizích jazycích jen těžko dohledatelné. Turistický informační 

portál Visit Třebíč, který funguje pouze krátce, představuje ideální kanál pro 

komunikaci s turisty z tuzemska i zahraničí, ale je nezbytné jej doplnit o podrobnější 

informace o kulturním dění ve městě a to jak v českém, tak v německém a anglickém 

jazyce. Návštěvníkům by zde měly být přístupné nejen údaje o aktuálních ročnících 

pravidelně konaných událostí (např. Šamajimu), ale také shrnutí ročníků předešlých 

včetně fotografií. Pro zlepšení jednoty a systematičnosti komunikačních aktivit MKS 

Třebíč, jež jsou významnou součástí marketingové komunikace destinace, navrhuji 

provést analýzu současné situace a následně vytvořit dlouhodobou komunikační 

strategii, která by definovala nabízený produkt, cíle a cílovou skupinu. Zároveň by 

mělo dojít také ke zlepšení koordinace online komunikace, kdy se na různých 

webových stránkách, jež MKS spravuje, objevují například rozdílná loga MKS či 

rozdílná označení informačních center.  
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 Destinace Třebíč by podle mého názoru měla ve své komunikaci více využívat 

svou polohu v rámci České republiky. Město je dobře dostupné osobní dopravou 

z Prahy i Brna po dálnici D1 a železniční dopravou přímo z Plzně (resp. Českých 

Budějovic) a Brna. Dalším kladem polohy Třebíče je blízkost dalších památek 

UNESCO na území České republiky (8 z nich je vzdáleno do 150km). 

 
 

 

  



!
!
!

!

36!

3. Komunikační aktivity dalších subjektů 
zahrnutých do místního turistického ruchu 

 Struktura cestovního ruchu je složitá, neboť ji tvoří široká škála vzájemně 

provázaných komerčních i nekomerčních organizací. Toto odvětví je primárně pod 

vedením soukromého sektoru, přičemž většina podniků je malé či střední velikosti. 84 

Tato složitost se pochopitelně odráží i v konečné podobě komunikace jednotlivých 

destinací. 

 

  Na marketingové komunikaci turistické destinace Třebíč by se kromě Města 

Třebíče a organizací spadajících pod jeho správu, jež jsem detailně popsala v kapitole 

2, měly podílet také regionální a národní organizace cestovního ruchu (v tomto 

případě Vysočina Tourism a CzechTourism) a v neposlední řadě také místní 

poskytovatelé služeb, pro které cestovní ruch představuje podstatný zdroj příjmů.  

 

 

3.1. Vysočina Tourism 
 Vysočina Tourism je příspěvkovou organizací cestovního ruchu, která svou 

činnost zahájila 2. ledna 2008. Jejím zřizovatelem je kraj Vysočina – na krajském 

úřadě došlo zároveň ke zrušení oddělení cestovního ruchu. Vysočina Tourism si klade 

za cíl „... vytvoření dostatečně silné konkurenční pozice kraje Vysočina na trhu 

cestovního ruchu.“85  

 Webový portál na adrese www.region-vysocina.cz, jež Vysočina Tourism 

spravuje, je rozčleněn do tří částí: turistického průvodce, mapového portálu a nabídky 

pobytů. Hlavní část – průvodce Vysočinou - obsahuje informace o tom, „Co vidět“, 

„Co dělat“, „Kde přespat“ a „Co se děje“. (viz Příloha č. 25) Kromě české verze 

nabízí stránka také anglický a německý překlad. V obou cizojazyčných verzích však 

zcela chybí sekce „Co se děje“, tedy informace o událostech konaných v regionu. 

Hlavním nedostatkem rozsáhlého souboru informací o návštěvnických atraktivitách 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
84+Srovnej+SMITH,!John.!Travel+&+Tourism:!AS+Level+for+OCR.!Oxford:!Heinemann,!2005.!s.!22!
85!O!společnosti.!Vysočina+Tourism![online].![cit.!2012W04W17].!Dostupné!z:!
http://www.vysocinatourism.cz/index.php?akce=slozka&id_slozka=1!
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kraje Vysočina, mezi které patří i tři města, na jejichž území se nachází památky 

zapsané na seznam UNESCO, je minimum obrazového materiálu. Z patnácti 

třebíčských památek, jež mají na webu svou podstránku, není ani u jedné fotografie. 

Stejný stav je i u nabízeného ubytování v Třebíči. Při snaze zaujmout potenciální 

návštěvníky destinace jsou přitom atraktivní obrazové materiály velice důležité. 

 Vysočina Tourism spravuje také svoji stránku na Facebooku („Dovolená na 

Vysočině“)86, která má za rok své existence pouze 50 fanoušků.  Stejně jako na webu, 

i na této stránce postrádám obrazové materiály. Příspěvky tvořené pouze textem 

působí velice stroze a jen těžko upoutají pozornost. Jejich délka je navíc naprosto 

nepřiměřená tomuto formátu komunikace. Není proto žádným překvapením, že 

příspěvky zůstávají bez jakékoliv odezvy. 

 

3.2. České dědictví UNESCO 
 „České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst České republiky 

na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a 

přírodního dědictví.“87  Cílem sdružení je společně hájit zájmy "unescových měst", 

důraz je kladen také na oblast společné propagace, osvěty a vzdělávání.88 Výstupy 

společné propagace zahrnují vydávání tiskovin, účast na veletrzích, prezentaci 

prostřednictvím internetu a TV spotů, placenou inzerci (viz Příloha č. 27), spolupráci 

s agenturou CzechTourism, s touroperátory a cestovními agenturami.89  

 

 Webovou prezentaci sdružení na adrese www.unesco-czech.cz považuji za 

velice zdařilou. (viz Příloha č. 26) Stránka je přehledná, má atraktivní design a navíc 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
86!Dovolená!na!Vysočině.!Facebook.![online].![cit.!2012W05W13].!Dostupné!z:!
http://www.facebook.com/pages/Dovolen%C3%A1WnaW
Vyso%C4%8Din%C4%9B/162849213776252!
87!O!sdružení!(činnost,!kontakt).!České+dědictví+UNESCO.![cit.!2012W04W18].![online].!Dostupné!z:!
http://www.unescoWczech.cz/sdruzeni/!
88!Srovnej+MĚSTO!TŘEBÍČ.!Strategický+plán+rozvoje+města+Třebíče+pro+období+2012+V+2015:!
Analytická+část:+Profil+města.!Aktualizace!únor!2012.![cit.!2012W04W18]. 
Dostupné!z:!
http://www.trebic.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=16973&vtyp=0&query=m%C4%9B
stsk%C3%A9+kulturn%C3%AD+st%C5%99edisko&submit.x=10&submit.y=15.!s.!54!
89+Srovnej!Marketing!UNESCO!–!powerpointová!prezentace.!České+dědictví+UNESCO.![cit.!2012W04W
18].![online].!Dostupné!z:!http://www.unescoWczech.cz/keWstazeni/!
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je dostupná v 10 cizích jazycích (čínštině, němčině, angličtině, španělštině, 

francouzštině, italštině, japonštině, nizozemštině, polštině a ruštině.) Kromě 

podrobných informací, obrazových a video materiálů k jednotlivým památkám 

UNESCO na území České republiky obsahuje také řadu materiálů ke stažení (např. 

Katalog pro cestovní kanceláře a odborníky, publikaci Nahlédněte do našich památek, 

UNESCO kalendáře pro jednotlivé roky či hrací karty UNESCO). V minulosti 

sdružení také pořádalo výtvarnou a fotografickou soutěž pro veřejnost. 

 

 

3.3. CzechTourism 
 MKS Třebíč s agenturou CzechTourism kromě již zmíněných veletrhů 

cestovního ruchu spolupracuje také na zajišťování famtripů, press tripů a VIP akcí.90 

Familiarization trip (zkráceně famtrip) je mezinárodní termín používaný pro označení 

cestovního programu připraveného pro zástupce cestovních kanceláří a dopravců a 

účelem seznámení se s konkrétní destinací a podpoření prodejů. Tyto akce jsou 

účastníkům obvykle nabízeny zdarma nebo za speciální cenu.91  

 

 

3.4. Poskytovatelé ubytovacích služeb 
 „Destinaci tvoří komplex nabízených služeb, poskytovaných různými, často na 

sobě nezávislými subjekty. Přestože mají stejné cíle, jejich vzájemný vztah může být 

přímo konkurenční a proto je nutné, aby jednotlivé subjekty spolupracovaly a 

vytvářely partnerství.“92 

 Podstatnou součástí propagace ubytovacích zařízení jsou informace o okolních 

atraktivitách, neboť většina turistů necestuje, aby navštívila konkrétní hotel nebo 

pension, ale z důvodů návštěvnických zajímavostí v jeho blízkosti. Hotel tak 

vynakládá vlastní finanční prostředky na propagaci destinace, ze které profitují další 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
90!Srovnej+JURÁŇOVÁ,!Dáša,!pracovnice!Informačního!turistického!centra!Zadní!synagoga!26.!4.!
2012,!emailová!odpověď,!archív!autora.!
91!KRISHIAN,!J.,!K..!Academic+Dictionary+of+Tourism.!Delhi:!Gyan!Books,!2005.!s.98!
92!KRATOCHVÍL,!Petr.!PAŽOUT,!Radek.!Marketingová+komunikace+pro+destinaci.!Ministerstvo!pro!
místní!rozvoj!České!republiky,!2006.!s.8!
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subjekty (především ostatní poskytovatelé služeb). Můžeme tedy hovořit o vzniku 

negativní externality.93  

 

 V současné době na území Třebíče poskytuje ubytovací služby 24 zařízení. 

Jedná se o šest hotelů, jedenáct penzionů, čtyři ubytovny, jeden kemp a jeden hostel. 

Do ubytovacích zařízení jsem záměrně nezařadila střední školy, které v rámci svých 

internátů poskytují možnost ubytování veřejnosti, neboť ty cílí především na mládež, 

která do Třebíče obvykle nepřijíždí primárně za účely turismu. V rámci své 

bakalářské práce jsem se soustředila na on-line komunikaci těchto zařízení a provedla 

jsem obsahovou analýzu se zaměřením na informace o destinaci, jež nabízejí na svých 

internetových stránkách. Pro lepší přehlednost jsem výsledky svého výzkumu seřadila 

do tabulky, ve které jsou uvedeny názvy jednotlivých ubytovacích zařízení a adresy 

jejich webových stránek (pokud existují). Zbývající tři sloupce ukazují, zda má 

stránka alespoň jednu cizojazyčnou verzi, zda obsahuje informace pro návštěvníky 

města (tím jsou myšleny základní informace potřebné pro orientaci jako je poloha a 

vzdálenost autobusového či vlakového nádraží, místní zajímavosti apod.) a zda jsou 

na ní alespoň zmíněny třebíčské památky UNESCO. 

 

 

Název 

zařízení 

Webová stránka Cizojazyčná 

verze 

Informace 

pro 

návštěvníky 

města 

Zmínka 

o 

UNESCO 

Hotel Alfa www.hotelalfatrebic.cz94 ne ne ano 

Hotel Atom hotelatom_trebic.sweb.cz95 ne ne ne 

Grand Hotel www.grand-hotel.cz96 ano ne ano 

Hotel Zlatý 

kříž 

www.zlatykriz.net97 ne  ne ano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
93!PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha: Grada, 2006. s. 
192 
94 Srovnej Hotel Alfa [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.hotelalfatrebic.cz/ 
95 Srovnej Hotel Atom [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://hotelatom_trebic.sweb.cz/ 
96 Srovnej Grand Hotel [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.grand-hotel.cz/ 
97 Srovnej Hotel Zlatý kříž [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.zlatykriz.net/!
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EA Hotel 

Joseph 1699 

www.joseph1699.cz98 ano  ano ano 

Hotel 

Solaster 

www.hotel-solaster.cz99 ano  ne ano 

Traveller’s 

hostel 

www.travellers.cz/cz/hostel-hotel-

trebic.php100 

ano ano ano 

Penzion    

U Černého 

orla 

www.penzion-cernyorel.cz101 ano ne ano 

Penzion 

Benz 

www.penzionbenz.cz102 ne ne ano 

Penzion 

Eliška 

www.eliska-trebic.cz103 ne ne ne 

Penzion      

U Synagogy 

www.mkstrebic.cz/penzion-u-

synagogy-trebic.html 104 

ne ne ano 

Penzion Pod 

Kostelíčkem 

www.penzionpodkostelickem.cz105 ne ne ne 

Penzion 

Bažantnice 

www.penzionbazantnice.cz106 ne ne ano 

Penzion  

vis-a-vis 

www.pension-trebic.cz107 ano ano ano 

Penzion 

Koplová 

nemá    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
98 Srovnej Hotel Joseph 1699 [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http:// www.joseph1699.cz / 
99 Srovnej Hotel Solaster [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http:// www.hotel-solaster.cz/ 
100 Srovnej Hostel & Hotel Třebíč. Traveller’s hostel. [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http:// 
http://www.travellers.cz/cz/hostel-hotel-trebic.php/ 
101 Srovnej Penzion U Černého orla [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http:// www.penzion-
cernyorel.cz/ 
102 Srovnej Penzion Benz [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http:// www.penzionbenz.cz/ 
103 Srovnej Penzion Eliška [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http:// www.eliska-trebic.cz/ 
104 Srovnej Penzion U Synagogy. MKS Třebíč [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.mkstrebic.cz/penzion-u-synagogy-trebic.html 
105 Srovnej Penzion Pod Kostelíčkem [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.penzionpodkostelickem.cz/ 
106 Srovnej Penzion Bažantnice [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.penzionbazantnice.cz/ 
107 Srovnej Penzion vis-a-vis [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.pension-trebic.cz/!
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Penzion 

Sobotka 

www.penzionsobotka.cz108 ne ne ne 

Pension 

Lima 

www.penzion-lima-trebic.az-

ubytovani.info109 

ano ano ano 

Krušovická 

pivnice a 

penzion 

nemá    

N-ubytovna www.n-ubytovna.ic.cz110 

 

ne ne ne 

Ubytovna 

Sokol 

Třebíč 

www.sokol-trebic.cz/ubytovani-

centru-unesca111 

ne ne ano 

Ubytovna 

 

nemá    

Ubytovna 

Fórum 

nemá    

Kemp 

Poušov 

www.kemppousov.cz112 ne ne ano 

Tabulka č. 1 Přehled třebíčských ubytovacích zařízení a jejich webových stránek. 

 
 Vlastní webové stránky nemají čtyři třebíčská ubytovací zařízení. Pouze sedm 

poskytovatelů ubytovacích služeb nabízí svůj web v cizojazyčné verzi. Zatímco 

zmínka o památkách UNESCO se objevuje na stránkách čtrnácti z nich, podrobnější 

informace pro návštěvníky města jsou uvedeny pouze na čtyřech. Výsledky pro mě 

byly velkým překvapením, neboť jsem očekávala, že ubytovací zařízení budou 

využívat  turistických atraktivit ve městě (především památek UNESCO) k oslovení 

svých potenciálních klientů a k účelům vlastní prezentace.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
108 Srovnej Penzion Sobotka [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.penzionsobotka.cz/ 
109 Srovnej Penzion Lima [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.penzion-lima-trebic.az-
ubytovani.info 
110 Srovnej N-ubytovna [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.n-ubytovna.ic.cz/ 
111 Srovnej Ubytování v centru UNESCO. Sokol Třebíč [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.sokol-trebic.cz/ubytovani-centru-unesca 
112 Srovnej Kemp Poušov [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: http://www.kemppousov.cz/!
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 Distribuce prodeje ubytovacích služeb prošla vlivem nástupu elektronických 

databází a rozšiřující se nabídkou internetových služeb revolučním rozvojem. Pokrok 

v kanálech nepřímého marketingu znamenaly globální distribuční systémy (GDS).113 

V současné době jsou tyto považovány za klíčové distribuční systémy v oblasti 

cestovního ruchu.114 Provedla jsem průzkum na mezinárodním on-line rezervačním 

portále www.booking.com, který se těším značné popularitě i v České republice, a 

zjistila jsem, že možnost on-line rezervace přes tento systém nabízí svým zákazníkům 

šest třebíčských ubytovacích zařízení (Hotel Alfa, Penzion Černý orel, EA Hotel 

Joseph 1699, Travellers hostel, Zlatý kříž a Hotel Solaster).  

 

 Za nejzdařilejší považuji webovou prezentaci EA Hotelu Joseph 1699, který je 

součástí společnosti EuroAgentur. Tento čtyřhvězdičkový rodinný hotel situovaný 

v samém srdci třebíčského židovského města byl otevřen v červenci roku 2010. 

Objekt hotelu má charakter kondominia, tzn. několika na sebe navazujících budov, 

které se vzájemně dispozičně prolínají, a v jeho podzemí se nachází židovská rituální 

lázeň mikve.115  

 

 Webové stránky hotelu na adrese www.joseph1699.cz jsou dostupné ve 

čtyřech jazykových verzích: česky, anglicky, německy a rusky. Všechny mutace 

nabízejí kompletní obsah, pouze v ruštině chybí sekce „napsali o nás“.  Jednoduchý a 

příjemný design webu koresponduje se vzhledem budovy hotelu, která je zároveň 

hlavním obrazovým motivem stránek. (viz Příloha č. 28) Kromě podrobných 

informací o hotelu a jeho službách, naleznou návštěvníci na webu také informace o 

Třebíči, místních památkách a kulturních akcích, i o zajímavostech v okolí. Co se týče 

památek UNESCO, kromě těch třebíčských stránka upozorňuje také na blízkost 

dalších z dvanácti položek tohoto seznamu: historické centrum Telče (vzdálenost 35 

km), poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (vzdálenost 49 km), vila 

Tugendhat v Brně (vzdálenost 60 km), zámek se zahradami v Litomyšli (vzdálenost 

94 km), Lednicko-Valtický areál (vzdálenost 95 km), historické centrum Kutné Hory 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
113!Srovnej+HORNER,!Susan;!SWARBROOKE,!John.!Cestovní+ruch,+ubytování+a+stravování,+využití+
volného+času.!Praha:!Grada!Publishing,!2003.!S.!197!
114!Srovnej+JAKUBÍKOVÁ,!Dagmar.!Marketing+v+cestovním+ruchu.!Praha:!Grada!Publishing,!2010.!
S.215!
115 Srovnej EA Hotel Joseph 1699. EuroAgentur [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.euroagentur.com/cz/ea-hotel-joseph-1699 
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(vzdálenost 105 km), zahrady a zámek v Kroměříži (vzdálenost 125 km) a Sloup 

Nejsvětější trojice v Olomouci (vzdálenost 130 km). Hotel Joseph 1699 vyzývá 

návštěvníky, aby svůj pobyt v Třebíči využili k jednodenním návštěvám některých z 

osmi jmenovaných památek UNESCO. 116 

 

 Snažila jsem se získat podrobnější informace o formě spolupráce mezi EA 

Hotelem Joseph 1699 a Městem Třebíč v oblasti marketingové komunikace destinace, 

avšak má žádost byla ze strany hotelu zamítnuta kvůli možnosti zneužití těchto dat 

konkurencí. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
116 Srovnej UNESCO. Hotel Joseph 1699 [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné z: 
http://www.joseph1699.cz/cs/1-unesco.html!
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Závěr 
 Marketingová komunikace destinace cestovního ruchu představuje rozsáhlý 

soubor komunikačních aktivit jednotlivých subjektů, z nichž je destinace tvořena. 

V ideálním případě je tato komunikace jednotná a cílové skupině turistů poskytuje 

ucelené, srozumitelné, snadno přístupné a v neposlední řadě také validní informace.  

Pokud tomu tak není, může docházet ke zmatení i případného odrazení potenciálních 

návštěvníků.  

 

 Ve své bakalářské práci jsem popsala a zanalyzovala komunikační aktivity 

turistické destinace Třebíč za rok 2011, soustředila jsem se především na komunikaci 

Města Třebíč (respektive Městského kulturního střediska Třebíč) a místních 

poskytovatelů ubytovacích služeb s důrazem na online komunikaci těchto subjektů. 

 

 Třebíč má díky památkám zapsaných na Seznam světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO a poměrně rozvinuté infrastruktuře dobré základní 

předpoklady být úspěšnou destinací cestovního ruchu. Právě památky UNESCO 

představují hlavní obsahovou složku marketingové komunikace Města směrem 

k cílové skupině turistů. 

 

 Pro podobu komunikace Města Třebíče v této oblasti jsou klíčové dokumenty  

Strategický plán rozvoje města Třebíče pro období 2012 – 2015 a Grafický manuál 

Třebíče. Především druhý jmenovaný materiál slouží jako závazná směrnice, která 

upravuje vzhled tištěných brožur, internetových stránek či reklamy v tištěných 

médiích a zároveň také přesně definuje logo města, jež  je na všech těchto materiálech 

užíváno. 

 

 Hlavním kanálem pro komunikaci s cílovou skupinou turistů ze vzdálenějších 

částí České republiky a ze zahraničí je internet. Na internetových stánkách Města 

Třebíče i na informačním turistickém portále Visit Třebíč naleznou zájemci dostatek 

informací o městě, místní infrastruktuře, návštěvnických atraktivitách a především o 

památkách UNESCO. Z mého pohledu je zde však málo prostoru věnováno 

pravidelným kulturním událostem, které představují jedno z hlavních turistických 

lákadel destinace. Cizojazyčné informace o těchto akcích chybí úplně. Jako hlavní 
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nedostatek vidím webové stránky Městského kulturního střediska Třebíč, jež mají 

pouze českou verzi a kde chybí celá řada důležitých informací. Na jedné straně tak 

MKS Třebíč funguje jako schopný  organizátor různorodých kulturních akcí, které se 

těší oblibě místních obyvatel, na druhé straně má však značné mezery v koordinaci 

svých komunikačních aktivit, které slouží jako propagace těchto akcí směrem k širší 

veřejnosti, včetně zahraniční. 

 

 Absence informací v cizích jazycích je rovněž velkým nedostatkem 

internetových stránek většiny třebíčských ubytovacích zařízení. Z celkových 24 

zkoumaných poskytovatelů služeb má 20 vlastní webové stránky, avšak pouze šest 

z nich má alespoň jednu cizojazyčnou mutaci. Velice překvapujícím zjištěním je také 

skutečnost, že zmínku o třebíčských památkách UNESCO obsahuje 14 webů 

ubytovacích zařízení a jenom čtyři z nich (tj. pouhá šestina) podávají informace o 

destinaci potřebné pro orientaci návštěvníků po městě.  

 

 Destinace Třebíč je masivně propagována také na internetových stránkách 

agentury Vysočina Tourism a Českého sdružení UNESCO. První organizace v rámci 

svého webu a facebookové stránky sice nabízí širokou škálu relevantních informací, 

avšak kvůli nepřehlednosti a naprosté absenci obrazových materiálů pravděpodobně 

neosloví potenciální návštěvníky. Naproti tomu internetová prezentace Českého 

sdružení UNESCO přináší kromě rozsáhlého informačního obsahu také řadu 

obrazových materiálů, které jsou pro komunikaci produktů cestovního ruchu klíčové. 
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Summary 
 In my thesis I described and analyzed communication activities of tourist 

destination Trebic in 2011. I concentrated mainly on the communication of the Town 

of Trebic (or of Mestske kulturni stredisko Trebic) and local providers of 

accommodation services with an emphasis on the online communication of these 

entities. 

 

 Thanks to the sights listed in the UNESCO World Cultural and Natural 

Heritage List and relatively developed infrastructure, Trebic has the right assumptions 

to be successful tourist destination. UNESCO is the main content of the marketing 

communication of the town towards the target group of tourists. 

 

 For the form of communication of the Town of Trebic in this area are essential 

two documents: Strategicky plan rozvoje mesta Trebice pro obdobi 2012 – 2015 and 

Graficky manual Trebice. Especially the second named material serves as a binding 

directive, which regulates the appearance of printed brochures, websites and 

advertising in printed media, while it also defines the city logo, which is used on all 

the materials. 

 

 The main channel for the communication with the target group of tourists 

from distant parts of the Czech Republic and from abroad is the Internet. On the 

website of the City of Trebic and on the tourist information portal Visit Trebic one 

can find enough information about the city, local infrastructure, visitor attractions and 

mainly UNESCO sights. From my perspective, there is only little space devoted to the 

regular cultural events, which represent one of the main tourist attractions of the 

destination. Foreign language information about these events is missing entirely.  

 

 The absence of information in foreign languages is also a major drawback of 

websites of the most of local accommodation providers. Of the total 24 surveyed 

accomodations, 20 have their own website, but only six of them exist at least in one 

foreign language version. Very surprising is the fact that the mention of the UNESCO 

monuments is included in 14 accommodation sites and only four of them provide 

information about the destination that are needed to guide visitors in the city. 
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 Destination Trebic is also heavily promoted on the website of agency 

Vysocina Tourism and Ceske sdruzeni UNESCO. The first organization in its website 

and Facebook site offers a wide range of relevant information, but because of 

confusion and lack of visual materials it may not reach potential visitors. In contrast, 

Internet presentation of the Ceske sdruzeni UNESCO provides extensive information 

content in addition to a number of visual materials that are essential for the 

communication of tourism products. 
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Letos Cheb zvítězil v Karlovarském kraji v sou-
těži Historické město regenerace. Do této soutěže 
se město pravidelně přihlašuje již od roku 1997. Na 
základě programu regenerace má v současné době 
město Cheb zpracovaný dlouhodobý plán regene-
race na léta 2009–2015. V rámci programu regene-
race v Chebu bylo v roce 2010 opraveno nebo do-

končeno elektronické zabezpečení 
a omítky v kasematech Chebského 
hradu, oprava městského opevně-
ní, oprava dlažby a  vnitřní omítky 
Františkánského kláštera, fasády 
některých městských domů v  Ja-
teční a  Březinově ulici, na náměstí 
Krále Jiřího z  Poděbrad, oprava 
fasády pravé strany Špalíčku a  ně-
kolika dalších domů. Přijeďte se na 
nově opravené město Cheb podívat 
a přesvědčit se, jaké pozoruhodnos-
ti jsou zde k nalezení.

Infocentrum Cheb
Jateční 476/2
350 02 Cheb 2
tel.: +420 354 440 302
e-mail: infocentrum@cheb.cz
www.tic.mestocheb.cz

Cheb je vít!zem v Karlovarském kraji
Cheb i celé Chebsko byly od 1. poloviny 14. století trvale spojené se zeměmi 
Koruny české, a to v historických dobách vzájemně se prolínajících vlivů 
kulturních, politických a hospodářských z Čech a z německých zemí. Svědectvím 
složitého vývoje Chebska jsou kulturní a historické památky. V roce 1981 bylo 
pro svoji jedinečnost a nutnost záchrany jednoho z nejstarších měst prohlášeno 
historické jádro města Chebu městskou památkovou rezervací.

N H  M T

INFORMA!NÍ A TURISTICKÉ CENTRUM T"EBÍ!  
Karlovo nám!stí 53, 674 01 T"ebí#
T +420 568 847 070, +420 568 610 021 E info@mkstrebic.cz

www.visittrebic.eu
www.trebic.cz

PAMÁTKY UNESCO   Bazilika sv. Prokopa, $idovsk% h"bitov, $idovská #tvr& a Muzeum Seligmanna Bauera 

M!sto M"eno
Toto překrásné město leží v lesnaté 
krajině Kokořínska, v jednom 
z nejromantičtějších koutů naší vlasti, 
který kdysi tolik okouzlil básníka Karla 
Hynka Máchu. 

První zmínka o Mšeně pochází již z roku 1080, 
na město bylo povýšeno v roce 1367. Jeho domi-
nantami jsou kostel sv. Martina, novogotická rad-
nice s ozdobnou věžičkou či památkově chráněný 
areál Městských lázní, který je vyhlášeným koupa-
lištěm. Město je také centrem kultury, obchodu 
a  služeb. Naleznete zde například věhlasnou Zá-
kladní uměleckou školu, městské minimuzeum, 

výstavní síň, zdravotní a rehabilitační středisko, po-
licejní stanici, lékárnu, poštu, několik restaurací, in-
formační centrum. Sportovní vyžití v bohaté míře 
nabízí plochodrážní a  fotbalový stadion, tenisové 
a volejbalové kurty, umělá horolezecká stěna a ví-
ceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Ačkoliv se Mšeno nachází poměrně blízko 
Prahy a  má relativně dobré dopravní spojení, ne-
bylo dosud plně objeveno turistickým průmyslem. 
Může vám proto nabídnout poklidný rytmus malé-
ho městečka spojeného s přírodou.

Oblast Kokořínska návštěvníky překvapí množ-
stvím turistických cílů a  jedinečných míst s boha-
tou historií a přírodními krásami. To vše je propo-
jeno hustou sítí značených stezek, které přímo 
vybízejí k výletům pěšky i na kole. 

www.mestomseno.eu

13www.kampocesku.cz   

KAM na v!let
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Příloha č.5: Ukázka propagační brožury MKS Třebíč – titulní a zadní strana 
(obrázek)121 
 

 
 
 
 
Příloha č.6: Ukázka informačního letáku MKS Třebíč – Sport a volný čas 
(obrázek)122 
 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
121 Ke stažení. Visit Třebíč. [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: http://www.visittrebic.eu/ke-
stazeni/ 
122 Ke stažení. Visit Třebíč. [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: http://www.visittrebic.eu/ke-
stazeni/ 

m!sto s historií

PR!VODCE
PAMÁTKAMI

Informa!ní a turistické centrum
Malovan" d#m

Karlovo nám!stí 53
674 01 T"ebí#

+420 568 847 070
+420 775 707 503

info@mkstrebic.cz

Informa!ní a turistické centrum 
Zadní synagoga

Subakova 1/44
674 01 T"ebí#

+420 568 610 023
+420 568 823 005

infosynagoga@mkstrebic.cz

Informa!ní a turistické centrum 
Bazilika

Zámek 1
674 01 T"ebí#

+420 568 610 022
+420 777 746 982

infobazilika@mkstrebic.cz

www.visittrebic.eu 
www.mkstrebic.cz 
www.unesco-czech.cz

Informace 

Foto: MVDr. Pavel He!man, Pavel "írtek

© MKS T!ebí# 2011
RELATIVEdesign.cz
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Příloha č. 7: Hnědá cedule „Památka UNESCO Třebíč“ (obrázek)123 
 

 
 
 
 
Příloha č. 8: Uvítací cedule při vjezdu do města (obrázek)124 
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123 Autorská práce!
124!Autorská!práce!
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Příloha č. 9: Informační cedule u příjezdu do města (obrázek)125 
 

 
 
 
Příloha č. 10: Směrové tabule (obrázek)126 
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125!Autorská!práce!
126 Směrové tabule. Třebíč. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.trebic.cz/smerove-
tabule/gs-1218 
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Příloha č. 11: Ukazatele „Děti městu“ (obrázek)127 
 

 

 
 
 
Příloha č. 12: Informační panel z naučné stezky v židovské čtvrti (obrázek)128 
 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
127!Autorská!práce!
128!Autorská!práce!
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Příloha č. 13: Zvukový panel na Tichém náměstí (obrázek)129 
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Příloha č. 16: Označení třebíčských památek UNESCO (obrázek)132 
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Příloha č. 17: Stánek Třebíče na veletrhu cestovního ruchu (obrázek)133 
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133 Třebíč se s úspěchem představila v Ostravě. Visit Třebíč. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 
http://www.visittrebic.eu/trebic-se-s-uspechem-predstavila-v-ostrave/trebic-se-s-uspechem-predstavila-
v-ostrave/ 
134 Třebíč. Turistické známky. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.turisticke-
znamky.cz/znamka.php?id=419!
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Příloha č. 19: Turistická vizitka – Židovský hřbitov v Třebíči (obrázek)135 

 
 
 
Příloha č. 20: Webové stránky Města Třebíč (obrázek)136 
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135 Židovský hřbitov v Třebíči. Turistický deník. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 
http://www.turisticky-denik.cz/vizitka/502-zidovsky-hrbitov-v-trebici.html 
136 Třebíč [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné  z: http://www.trebic.cz/ 
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Příloha č. 21: Turistický informační portál Visit Třebíč (obrázek)137 
 

 
 
 
Příloha č. 22: Webové stránky Městského kulturního střediska Třebíč 
(obrázek)138 
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137 Visit Třebíč. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné  z: http://www.visittrebic.eu/  
138 Městské kulturní středisko Třebíč. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné  z: 
http://www.mkstrebic.cz/!
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Příloha č. 23: Virtuální prohlídka Třebíče (obrázek)139 
 

 
 
Příloha č. 24: Plakát festivalu Šamajim (obrázek)140 
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139 Virtuální prohlídka. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné  z: http://dreamboat.cz/virtualni-
prohlidka/prohlidka001/ 
140 Šamajim. Židovská obec Brno. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné  z: 
http://www.zob.cz/?q=node/1040 

DOPROVODNÁ V!STAVA K FESTIVALU "AMAJIM VE ZLÍN#

��„T!PYT PERLETI“ v"stava malí#ky Evy Milotové 
 V!stava obraz" s  #idovskou tématikou ghet Severní Moravy 

a #idovského m$sta T%ebí& – M!stské divadlo Zlín, zahájení divadelní 
sezony, vernisá" 10. zá#í 2011 v 18 hodin, v$stava potrvá do 22.#íjna 2011)

MÍSTO KONÁNÍ: Pokud není uvedeno jinak, bude program festivalu probíhat v Zadní synagoze, Subakova 1/44, T#ebí%
VSTUPNÉ: denní: 120,- | permanentka (6 dní): 490,-
P!EDPRODEJ: od 1. $ervence 2011
��Informa%ní a turistické centrum Malovan$ d&m, Karlovo nám!stí 53, T#ebí% – info@mkstrebic.cz, tel.: +420 568 610 021
��Informa%ní a turistické centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, T#ebí% – infosynagoga@mkstrebic.cz, tel.: +420 568 610 023
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Patronem 8. roìníku fest ivalu je pĔedseda Židovské obce Brno Pavel Fried

Pondølí 25. 7.

16.00 ��SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 8. RO%NÍKU FESTIVALU &AMAJIM 
  „Dev$t studií ke knize Bereshit“ – vernisá" v$stavy Miloslava Mouchy
  Yocheved (T%ebí&) – "idovské, chasidské a jidi' tance 

17.30 ��ERIK ROTHENSTEIN & BLÁZNI Z CHELMU 
  Hudební vystoupení inspirované knihou Isaaca B. Singera Blázni z Chelmu

19.00 ��VZPOMÍNKY DORIS GROZDANOVI%OVÉ
  Povídání nejen o letech stráven$ch v terezínském ghettu

21.00 ��KlezMehrin – KLEZME!I Z BRNA – L. Pokluda (klarinet, Es klarinet, barytonov$ 
  saxofon), M. Krají%ek (mandolína, kytara), J. Záme%ník (bajan) a D. K#í"ek (tuba)

Úterý 26. 7.

15.30 ��„NEDÁM SVÉ D'TI“ – neoby%ejn$ p#íb!h záchrany d!tí z vále%ného nacistického 
  Slovenska, p#edstavení nové knihy spisovatelky Anny Obermannové-(ídkové, autogramiáda

16.30 ��BOHOSLU(BA V SYNAGOZE A V CHRÁMU 
  P#edná'ka )loma Ku%ery, rabína (idovské obce Brno 

18.00 ��%ESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO – "STERN & WILLIAMS"
  Pavel Burdych (*R), housle a Zuzana Bere'ová (SR), klavír

19.15 ��KLEZMER – hudba v$chodoevropsk$ch (id& – p#edná'ka Mgr. P. Straky, Památník Terezín

20.45 ��LÉTAJÍCÍ RABÍN – koncert klezmerové kapely z Prost!jova
  Tradi%ní instrumentální hudba v$chodoevropsk$ch (id& (terasy hotelu Joseph1699, Skalní 85/8)

  NO%NÍ POHLED NA (IDOVSKOU %TVR) Z M'STSKÉ V'(E 
  – od 21.00 do 24.00 hodin (pro ú"astníky festivalu je vstup zdarma)

StĔeda 27. 7. 

15.00 ��HILSNEROVA AFÉRA v historickém, nábo"enském a socio-kulturním kontextu
  P#edná'ka Mgr. Krist$ny Kubo+ové, sál (idovského muzea v Praze
  (vzd!lávací sál #idovského muzea v T$ebí"i – D%m Seligmanna Bauera)

16.30 ��SYNAGOGÁLNÍ (ALMY – "almy z po%átku 20. stol. zpívané k r&zn$m p#íle"itostem
  Juraj a Tomá' Neufeldovi a Milada Sedláková, doprovod – Eva Kop#ivová (Brno)

18.00 ��JAKOU BARVU MÁ &AMAJIM? – JAKOU BARVU MÁ NEBE?
  V$tvarná dílni%ka „Barevné nebe“ malí#ky a v$tvarnice Sylvy Chludilové (Galerie Efram, Mikulov)
  (zájemci si p$inesou vlastní kamínky)

20.00 ��JIDI& VE T!ECH – JIDI& PRO RADOST! – H. Frejková (zp!v), S. Brabec (akordeon), 
  M. Poto%ek (klarinet). Jako host vystoupí Marianna Borecká (zp!v)

22.00 ��(IDOVKA ANEB (ONGLOVÁNÍ SE (IVOTEM – p#edstavení divadla 
  KUFR (Brno), hrají: Adéla Kratochvílová, Dá'a Trávníková, Lubor Pokluda

ëtvrtek 28. 7. 

16.00 ��SMRT, POH!EB, TRADICE A NÁHROBNÍ KÁMEN – komentovaná prohlídka
  "idovského h#bitova 

18.00 ��HaChucpa (Brno) – jidi', hebrejské písn! a klezmer

20.00 ��TROMBENIK (Praha) – klezmerové melodie prosycené jazzem, balkánsk$m duchem,
  cikánskou nespoutaností a latinskoamerick$m rytmem – Pepino von Drá%ek (zp!v), klarinet;
  K. B!lohradsk$ (kontrabas); R. R$da (banjo), V. Po'mourn$ (housle), A. Krej%ík (bicí)

22.00 ��„BRNO (IDOVSKÉ“ – fi lmov$ dokument o "idovsk$ch památkách, tradicích 
  a zvycích (id& v Brn!, jeho okolí i v T#ebí%i

Pátek 29. 7. 

15.30 ��„P!ÍCHOD &ABATU“ – vystoupení t#ebí%ského tane%ního souboru Yocheved

16.00 ��JERUZALÉMSK* CHRÁM MEZI NEBEM A ZEMÍ – p#edná'ka D. Papou'ka,
  Ústav religionistiky Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity

17.30 ��ALEXANDER SHONERT – (IDOVSKÉ HOUSLE, housle s klavír. doprovodem

19.00 ��MOJE DLOUHÉ ML%ENÍ – "ivot a holocaust, setkání s paní Erikou Bezdí%kovou
  a její knihou Moje dlouhé ml%ení, autogramiáda, krátk$ fi lm – *iara "ivota

21.00 ��L'CHAIM, &ARBILACH – symfonetick$ orchestr skladatele Jaromíra Vogela
  Neobvyklé instrumentace inspirované v$chodoevropskou "idovskou tradicí

  NO%NÍ POHLED NA (IDOVSKOU %TVR) Z M'STSKÉ V'(E 
  – od 21.00 do 24.00 hodin (pro ú"astníky festivalu je vstup zdarma)

Sobota 30. 7.

16.00 ��UKON%ENÍ 8. RO%NÍKU FESTIVALU, vyhlá+ení v"sledk, sout-.e
16.30 ��YOCHEVED – tane%ní vystoupení t#ebí%ského souboru 

17.00 ��T!EBÍ%SKÉ GHETTO A JOSEFÍNSKÉ REFORMY
  P#edná'ka – Prof. Rudolf Fi'er (T#ebí%)

18.30 ��&ABATEM VE ZP'VU – sváte%ní 'abatové "almy a jidi' písn!
  Juraj a Tomá' Neufeldovi a Milada Sedláková, doprovod – Eva Kop#ivová (Brno)

20.30 ��LENKA LICHTENBERG – BABYLONSKÉ P!ÍB'HY V JIDI& 
  Koncert kanadské zp!va%ky s kapelou / Ashkenazi-Sephardic hudebni fusion
  Yair Dalal, Tomá' Reindl, David Dor&"ka, Petr Dvorsk$ a Bharata Rajnosek

22.00 ��KORUNA HARMONIE – KETER BE-TIFERET
  Povídání a p#em$'lení o jednoduch$ch kruzích kabaly – Achab Haidler  

  NOC V SYNAGOZE (zájemci si p$inesou vlastní spacáky a karimatky, nutno rezervovat
  místa, kapacita je omezena)

25. – 30. 7. 2011

Zadní synagoga, TĔebíì
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Příloha č. 25: Turistický průvodce Vysočina Tourism (obrázek)141 
 

 
 
 
Příloha č. 26: Webová stránka Českého sdružení UNESCO (obrázek)142 
 

 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
141 Vítejte na Vysočině. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné  z: http://www.region-vysocina.cz/ 
142 České dědictví UNESCO. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné  z: http://www.unesco-czech.cz/ 
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Příloha č. 27: Ukázka tištěného inzerátu České dědictví UNESCO (obrázek)143 
 

 
 
 
Příloha č. 28: Webové stránky EA Hotelu Joseph 1699144 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
143 KAM po Česku: Turistický magazín. Ústí nad Labem: Kam po Česku, o.s., 2011, V., č. 7. ISSN 
1802-8640. Vnitřní strana přebalu!
144 Hotel Joseph 1699 [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.joseph1699.cz/ 


