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Abstrakt  

Předmětem této bakalářské práce na téma Marketingová komunikace města Terezín a jeho 

projektu „Terezín – oživení historických památek“ je deskripce a analýza komunikačních 

aktivit města Terezín a zároveň projektu „Terezín-oživení historických památek“. Na projekt 

byla městu v roce 2010 poskytnuta půlmiliardová dotace z fondů EU a jeho vývoj bude mít 

vliv na budoucí podobu cestovního ruchu Terezína. Cílem bylo zmapovat současnou podobu 

marketingové komunikace města a také Památníku Terezín, který má na starost podstatnou 

část místních památek včetně jejich propagace. Na základě odborných zdrojů, vlastního 

výzkumu a dotazníkového šetření byl marketingový mix pevnosti Terezín jako celku 

podroben kritice a byla navržena doporučení. Ta vycházejí ze skutečnosti, že Terezín aktuálně 

pracuje na obnově a rozvoji místních turistických tras a atraktivit, jejichž komunikační 

aktivity jsou teprve připravovány. 

 

Abstract    

The subject of this bachelor thesis on the topic of Marketing communication of the city 

Terezín and its project named “Terezín – revitalization of historical sights” is a description 

and analysis of communication activities of the City of Terezín and its project “Terezín – 

revitalization of historical sights”. In 2010 the city has received a grant worth over 500 

million from the EU and its development will affect the future shape of tourism in Terezín. 

The aim of this thesis was to map the current form of marketing communication of the city 

and of the Terezín Memorial, which is responsible for a significant part of the local sights, 

including their promotion. On the basis of expert resources, my own research and performed 

survey the marketing mix of the fortress Terezín as a whole was subjected to criticism and 

recommendations were proposed. Those are based on the fact that Terezín is currently 

working on the reconstruction and development of local hiking trails and attractions and the 

communication activities are still only being prepared. 
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Úvod  

Význam cestovního ruchu jakožto ekonomického odvětví rok od roku narůstá a spolu 

s tím se zvyšuje i tržní konkurence v rámci tohoto odvětví. Výhody vysoké kvality služeb 

poznalo mnoho destinací v České republice a pochopily i stávající roli marketingové 

komunikace v tomto oboru. Ač by se mohlo na první pohled zdát, že výhrou je již samotné 

vlastnictví zajímavého produktu, v případě jeho nedostatečné komunikace a propagace klesá 

povědomí a zároveň návštěvnost destinace.  

Téma marketingové komunikace města Terezín jsem si vybrala právě z toho důvodu, 

že se jedná o částečně opomíjenou destinaci s vysokým potenciálem pro vytvoření 

atraktivních produktů a možností rozvoje cestovního ruchu v České republice. V neposlední 

řadě mě zaujala informace, že městu byla poskytnuta dotace na realizaci projektu s názvem 

„Terezín - oživení historických památek“, jehož součástí je revitalizace vybraných objektů 

a celkový rozvoj místního cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že jsem v Terezíně vyrůstala 

a vytvořila si tak k němu osobní pouto, vzrostl můj zájem o kvalitu provedení dílčích prací, 

a to hlavně v rámci komunikačních aktivit této turistické destinace. Po konzultaci s vedením 

města Terezín jsem se proto rozhodla věnovat se ve své bakalářské práci deskripci současného 

stavu marketingové komunikace a zároveň konkrétním návrhům a doporučením pro její 

možnou budoucí podobu.  

V první kapitole představím pevnostní město Terezín jako destinaci cestovního ruchu. 

Její součástí bude výčet jednotlivých atraktivit a podoba turistického informačního centra 

a jeho aktivit. V závěru této kapitoly budou zachyceny současné snahy města o zapsání 

pevnosti Terezín na Seznam světového dědictví UNESCO.  

Marketingové komunikaci bude věnována druhá kapitola s názvem „Komunikační 

aktivity města Terezín a jejich analýza“. V této kapitole bude zahrnuta deskripce a analýza 

jednotlivých nástrojů reklamy, podpory prodeje a přímého marketingu založená na vlastním 

výzkumu, dotazníkovém šetření a veřejně dostupných zdrojích. U jednotlivých 

komunikačních aktivit rovněž navrhnu konkrétní doporučení. 

Poslední kapitola se bude zabývat samotným projektem „Terezín - oživení 

historických památek“ a jeho komunikačními aktivitami. Rozsah propagace je zatím velmi 

nízký, proto se budu věnovat hlavně určení možné podoby budoucí marketingové komunikace 

projektu. Vycházet budu jak z dotazníkového šetření, tak z vlastního pozorování. 
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 Do své práce rovněž zahrnu komunikační aktivity Památníku Terezín, který vystupuje 

jako samostatná instituce s vlastní marketingovou strategií. Přestože vedení města nemá s jeho 

aktivitami příliš společného, jsou památky ve správě Památníku nedílnou součástí cestovního 

ruchu Terezína. Mým cílem proto bude podrobit marketingové postupy Památníku analýze 

a případně v nich hledat inspiraci pro zefektivnění komunikace pevnosti Terezín jako celku. 
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1 Pevnostní město Terezín jako destinace cestovního ruchu 

„Destinace cestovního ruchu je podle WTO geografický prostor (stát, region, místo), 

který si návštěvník vybírá jako cíl své cesty.“1 V dnešní době se v oblasti cestovního ruchu 

významně zvyšuje konkurence a destinacím již nestačí vlastnit vzácný artefakt, jehož samotná 

existence stačí k vyšší návštěvnosti destinace. „Lidé vnímají destinaci jako celek. Vnímají 

krajinu, prostředí, nabízené služby a jejich kvalitu, kulturní, sportovní a rekreační možnosti, 

… Návštěvník i turista přijíždějí do destinace jen tehdy, když jim má tato destinace co 

nabídnout.“2 Radka Johnová mluví ve své knize o kulturním dědictví jako produktu: „Každá 

organizace musí mít svůj produkt nebo své produkty, které chce nabídnout zákazníkům, 

návštěvníkům. K tomu potřebuje znát, kdo jsou její zákazníci a jaká jsou jejich přání. Dobrý 

produkt, o který mají zákazníci zájem, je základem marketingového mixu.“3 Město Terezín 

takové produkty má a je samo o sobě cenným kulturním dědictvím. Velmi důležitým 

faktorem pro jeho úspěšnost je však také rozšiřování nabídky, maximalizace využití jeho 

potenciálu a optimalizace prostředků, kterými své produkty návštěvníkům prezentuje.  

Pevnostní město Terezín se nachází v Ústeckém kraji v okresu Litoměřice a leží na 

soutoku řek Labe a Ohře asi 68 km od Prahy. Ohře protéká městem a rozděluje ho tak na dvě 

části. Na pravém břehu se nachází Malá a na levém Velká pevnost. Ministerstvo vnitra ČR ve 

svých statistikách uvádí aktuální počet obyvatel 2 871. V tabulce (Příloha č. 1) můžeme 

sledovat vývoj počtu obyvatel od roku 2002 do roku 2011. Stav je vždy k 31. 12. daného 

roku.4 

Terezín byl založen v roce 1780 císařem Josefem II. a byl pojmenován na počest jeho 

matky, císařovny Marie Terezie. Jeho hlavní fortifikační část byla vystavěna v letech 1780 -

1790 jako strategické místo pro obranu habsburské monarchie.5 Pevnost nebyla pro válečné 

účely nakonec nikdy využita. Díky tomu je pevnostní město jako celek v zachovalém stavu. 

Jediné období, které jej poznamenalo, bylo období druhé světové války, kdy se z města stalo 

židovské ghetto.  

                                                 

 

1 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 37 
2 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 38 
3 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 134 
4 Databáze demografických údajů za obce ČR [online]. Praha: Český statistický úřad, 2013. Dostupné z URL < 

https://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm> 
5 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
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Centrem turistické návštěvnosti města jsou především objekty ve správě Památníku 

Terezín. Turisté zatím mají pouze několik cílových stanic, které jsou z větší části na okraji 

města, a samotné centrum navštěvují jen výjimečně a krátce. Odváží si navíc dojmy spojené 

s nešťastnými událostmi a poznatky, které tvoří z pohledu dlouholeté historie pevnosti jen 

velmi malou část. Vedení města dostalo v roce 2010 příležitost, díky získané dotaci 

a vznikajícímu projektu „Terezín – oživení historických památek“, soustředit se na rozvoj 

centra prostřednictvím rekonstrukce památek z období císaře Josefa II. Samotnému projektu 

a jeho komunikaci se budu blíže věnovat v kapitole č. 3.  

1.1 Návštěvnické atraktivity města Terezín 

„Atraktivity destinace představují podstatu destinace a hlavní motivační stimul 

návštěvnosti destinace.“6 Návštěvnické atraktivity můžeme podle autorů Susan Horner a John 

Swarbrooke rozdělit na 4 hlavní typy a jejich marketing se liší tím, jakým druhem organizace 

jsou vlastněny a řízeny:  

 přírodní prvky krajiny, například pláže, jeskyně, lesy a řeky 

 člověkem vytvořené artefakty, které původně nesloužily jako návštěvnické atraktivity, 

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

 člověkem vytvořené artefakty, které byly vytvořeny speciálně jako návštěvnické 

atraktivity, například zábavní parky 

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

konkrétní době přitahují návštěvníky k určitým lokalitám... nebo různé modernější 

akce vytvořené za účelem přilákání turistů do míst, které by jinak nenavštívili7 

Veřejný sektor: 

Veřejný sektor bývá vlastníkem zařízení, jakými jsou typicky divadla a galerie. Tato 

zařízení jsou obvykle financovaná ze zdrojů veřejného sektoru, přestože jejich činnost není 

příliš výnosná, a často bývá dokonce ztrátová. Má se však za to, že tato kulturní zařízení jsou 

nedílnou součástí kulturního života daných oblastí, proto je jejich existence nutná, a to nejen 

pro potřeby místního obyvatelstva.8  

  

                                                 

 

6 PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: jak získat více příjmů 

z cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 16 
7 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: 

Grada Publishing, 2003. s. 273 
8 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: 

Grada Publishing, 2003. s. 328 
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Neziskový sektor: 

Veřejný a neziskový sektor mají společný marketingový cíl, což je získat dostatek financí 

pro pokračování zájmových aktivit. „Neziskový sektor se angažuje zejména v oblasti 

uměleckých aktivit a jeho cílem bývá umožnit rozvoj amatérských zálib.“9  

 

Soukromý sektor: 

U sektoru soukromého je hlavním cílem marketingu zvýšit počet návštěvníků a tím i výši 

tržeb.10 Zde musí daná soukromá organizace zjistit, co trh požaduje, a vytvořit produkt, který 

bude tyto požadavky splňovat. Přístupy k marketingu jsou tedy rozdílné od těch ve veřejném 

a neziskovém sektoru.11 

 

V případě města Terezín můžeme jednotlivé atraktivity rozdělit podle výše uvedených 

typů a zároveň uvést, pod který řídící sektor patří.  Do veřejného sektoru spadají v případě 

Terezína hlavně první dva typy atraktivit – přírodní prvky krajiny a artefakty, které původně 

nesloužily jako atraktivita. Třetí a čtvrtý typ, tedy artefakty vytvořené speciálně jako 

návštěvnické atraktivity a události, zahrnují všechny 3 sektory. 

1.1.1 Přírodní prvky krajiny 

Terezín má jediný významný přírodní prvek, kterým je řeka Ohře. Na jejím levém břehu 

nedaleko od Malé pevnosti se nachází pietní místo s památníkem 22 000 obětí, jejichž popel 

zde nechali nacisté vsypat do řeky. Je jedním z cílů návštěvníků města.  

Město řeku využívá pro sportovní aktivity, které jsou součástí akce Dny Ohře, např. 

Terezínský triatlon.  

  

                                                 

 

9 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: 

Grada Publishing, 2003. s. 328 
10 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: 

Grada Publishing, 2003. s. 274 
11 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: 

Grada Publishing, 2003. s. 328 
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1.1.2 Artefakty bez původního záměru vytvoření návštěvnických atraktivit  

Mezi tyto můžeme zařadit pevnost Terezín, která je sama o sobě atraktivitou.  Pevnost se 

skládá ze tří základních částí – Hlavní pevnosti, Malé pevnosti a z opevněného území mezi 

Horním a Dolním retranchementem12. Pro obranu pevnostního města zde byl vybudován 

zavodňovací systém, který umožňoval zaplavovat všechny příkopy nebo jen úseky, které byly 

v ohrožení. Systém byl po dlouhou dobu v neudržovaném stavu a v srpnu roku 2002 došlo 

během velkých povodní k zaplavení celého pevnostního systému včetně centra města. Tyto 

události vedly k tomu, že město provedlo sanační práce a vodní příkopy byly vyčištěny 

a zprůchodněny.13 Práce pokračují od ledna 2012 v rámci programu Ministerstva zemědělství 

„Podpora prevence před povodněmi II“ (obr. č. 3). Protipovodňová opatření jsou důležitá 

nejen pro bezpečnost místního obyvatelstva, ale současně i pro možnost vytváření nových 

atraktivit města. V případě vznikajících muzeí a dalších objektů s cennými historickými 

materiály nesmí hrozit nebezpečí zaplavením, jako tomu bylo právě během velkých povodní 

v roce 2002. 

 

Významné objekty města Terezín můžeme rozdělit podle jejich umístění v jednotlivých 

částech města: 

 

Hlavní pevnost:  

Rozkládá se na levém břehu řeky Ohře, zahrnuje centrum města a vjezdy do města ze 

směru Bohušovice n. Ohří a Litoměřice. 

 

 Dělostřelecká kasárna: budoucí sídlo Evropského institutu odkazu Šoa, který 

usiluje mimo jiné o systémová opatření nemovitého majetku, umění, Judaik 

a židovských kulturních statků uloupených nacisty k zajištění sociálních potřeb lidí, 

kteří holocaust přežili.14 Objekt je v rekonstrukci v rámci projektu „Terezín – oživení 

historických památek“.  

 

                                                 

 

12 Retranchement je nadstavba na bastilonu, která umožňovala obranu i v případě jeho obsazení nepřítelem. 
13 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
14 Evropský institut odkazu Šoa. [online]. 2011 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://www.shoahlegacy.org/cs/o-

institutu 
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 Magdeburská kasárna: za 2. sv. války místo kulturních akcí a přednášek. 

V současnosti se zde nachází obnovená ubikace z doby ghetta a různé expozice. 

Objekt je ve správě Národního muzea v Praze, prostory využívá Památník Terezín 

a Středisko setkávání.15 

 

 Jízdárna: sloužila k výcviku jízdy na koni, v současné době je jedním 

z rekonstruovaných objektů v rámci projektu.  

 

 Obranný systém pevnosti: podzemní chodby sloužily jako preventivní obrana proti 

nepříteli. Při různých příležitostech (např. Josefínské slavnosti) je zpřístupněna část 

systému opevnění i s odborným výkladem.16  

 

 Kavalír 217: bývalý proviantní sklad a pekárna.18 Stav Kavalíru byl obnoven a je 

jedním z prvně dokončených objektů projektu. Bude zde otevřeno Dělostřelecké 

muzeum a v přední budově sídlí muzeum Křišťálový dotek a zájmové sdružení 

Terezín - město změny. 

 

 Radnice: na štítu se nachází latinský nápis CURIA IURUM ARX19. V budově je 

obřadní síň a prostory městského informačního centra. 

 

 Kulturní dům: jediné kulturní zařízení města. Jeho součástí je městská knihovna 

a společenský sál. 

 

 Posádkový kostel: postaven v letech 1805-10 ing. H. Hatzingerem 

a J. D´Andreisem. Takřka totožný kostel se nachází v pevnosti Josefov v Jaroměři.20 

 

                                                 

 

15 Terezínská stezka. [online]. [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://m.taggmanager.cz/1070 
16 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
17 Kavalír je nejvyšší kóta pevnosti, vyvýšený čtyřboký pevnostní prvek. 
18 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
19 Curia Iurum Arx v českém překladu znamená Radnice tvrz práva. 
20 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
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 Nemocnice: bývalá vojenská nemocnice na Krétě. V r. 2012 zde byl otevřen Dům 

pro seniory, čímž vznikla větší nabídka pracovních míst, a objekt byl díky 

rekonstrukci zachován. 

 

 Železniční vlečka: postavena vězni ghetta v letech 1942-43, vedla do Bohušovic 

a měřila 2.8 km.21 Do současnosti se zachoval pouze krátký úsek, návštěvníci ji 

mohou vidět po cestě z centra ke Kolumbáriu. 

 

 Obřadní místnosti, Ústřední márnice ghetta a Kolumbárium: za 2. sv. války 

místo posledního rozloučení se zemřelými. V Kolumbáriu byly ukládány urny 

s popelem a rakve odváženy do bohušovické kotliny.22 Dnes jsou zde umístěny 

expozice Památníku Terezín. 

 

 Židovský hřbitov a Ruský hřbitov z 1. světové války: dominantou židovského 

hřbitova, na němž je pohřbeno asi 9 000 zemřelých, je kamenná menora23. Dnešní 

úprava hřbitova pochází z roku 1972. V sousedství se nachází hřbitov převážně 

ruských válečných zajatců z období 1. sv. války.24  

 

 Krematorium Bohušovice: uvedeno do provozu v roce 1942. Nachází se 

v bohušovické kotlině a turista musí za jeho návštěvou přes celé město až za 

Kolumbárium a železniční vlečku. V jeho blízkosti se nachází rozlehlé parkoviště 

a turistické zájezdy sem přijíždí od Malé pevnosti. 

 

Malá pevnost:  

Rozkládá se na pravém břehu řeky Ohře, zahrnuje vjezd do města ze směru od Prahy. Pro 

turisty tedy bývá prvním místem návštěvy. 

 

 Malá pevnost: postavena v letech 1780-90 jako samostatná součást terezínských 

fortifikací. Původním účelem bylo vězení a za 2. sv. v. tu byla zřízena policejní 

                                                 

 

21 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
22 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
23 Menora je sedmiramenný svícen a tradiční symbol judaismu. 
24 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
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věznice gestapa v Praze.25 Je nejnavštěvovanějším místem Terezína. Součástí 

prohlídky je např. expozice o historii věznice, promítání dokumentárních filmů, 

obchod se suvenýry a krátkodobé výstavy.26 Nedaleko od hlavního vstupu do 

pevnosti je hlídané, placené parkoviště.  

 

 Národní hřbitov: nachází se v popředí Malé pevnosti. Je prvním pietním místem, 

které návštěvník vidí při příjezdu do města od Prahy. Byl založen pro oběti 2. sv. 

války, leží zde 2 386 náhrobních kamenů a pod 5 pylony ostatky tisíců dalších 

obětí.27 

 

1.1.3 Artefakty vytvořené speciálně jako návštěvnické atraktivity 

K tomuto bodu se již vztahuje menší počet atraktivit města Terezín. Muzeum Ghetta 

spadá pod správu Památníku Terezín a řadí se do veřejného sektoru, vše ostatní patří pod 

soukromý sektor: 

 Muzeum Ghetta: otevřeno v roce 1991, expozice vznikla ve spolupráci s bývalými 

vězni ghetta. Součástí nabídky je kino s promítáním dokumentárních filmů, obchod 

se suvenýry a další.28 

 muzeum Křišťálový dotek 

 Auto-muzeum Terezín 

 Muzeum kočárků a hraček 

 golfové hřiště Kotlina Terezín  

 sportovní centrum Marcus – bowling, halové hry, cvičící programy, masáže 

 TJ Sokol Terezín – fotbalové hřiště 

 CK Slavoj Terezín – cyklistika 

 Vysoká škola aplikované psychologie – sídlí v budově Kulturního domu od roku 

2011 

  

                                                 

 

25 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
26 Památník Terezín. [online]. 2010 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://www.pamatnik-

terezin.cz/cz/expozice/mala-pevnost 
27 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
28 Památník Terezín. [online]. 2010 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://www.pamatnik-

terezin.cz/cz/expozice/muzeum-ghetta 
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1.1.4 Speciální události a festivaly   

„Události mají výhodu, že přitahují pozornost médií a jsou zcela pod kontrolou 

pořádající organizace.“29 Události Terezína se konají pod záštitou města ve spolupráci 

s dobrovolníky z řad nadšenců válečné historie, nebo s pomocí místních podnikatelů, kteří 

jsou sportovními nadšenci, a organizují cyklistické závody či jiné aktivity. Mezi spolky 

a organizace, které se podílejí na pořádání volnočasových aktivit a na obnově a propagaci 

města, patří: Občanské sdružení přátel historie města Terezína, Klub vojenské historie -

Pevnost Terezín, Klub přátel historie Československé armády, tradiční historická jednotka IR 

Gaisruck, Pevnostní muzeum Terezín, Nadace Terezín, Občanské sdružení TMA divadlo. Zde 

se všechny tři řídící sektory často prolínají. 

 

Mezi nejvýraznější události města můžeme zařadit: 

 plesy a koncerty klasické hudby – např. Císařsko-královský ples 

 pietní akce pořádané ve spolupráci s Památníkem Terezín – Terezínská tryzna na 

Národním hřbitově aj. 

 Josefínské slavnosti - tradiční akce zaměřená na vojenskou historii města 

 Tempus in uniformis – prohlídky a vojenské ukázky na Kavalíru II 

 Dny Ohře – program tvoří: cyklistický výjezd, triatlon, regata, volejbalové turnaje, 

koncerty, divadelní představení aj. 

 Za pěnivou důvou – cyklistický závod  

 Den koně a westernové hry 

 

1.2 Ubytovací, stravovací služby a doprava 

Ubytovací a stravovací služby můžeme označit slovem hospitality, což může být 

definováno jako „dobrá péče o hosty“. „Funkcí ubytovacích služeb je umožnit ubytování mimo 

místo obvyklého pobytu účastníka cestovního ruchu včetně uspokojení jeho dalších potřeb, 

které s přenocováním nebo přechodným pobytem souvisejí.“30 

                                                 

 

29 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 223 
30 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 27 
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Podle kategorizace, kterou zmiňuje autorka Jakubíková ve své knize, můžeme ubytovací 

zařízení rozdělit do 3 kategorií:31 

a) tradiční  

 Hotel Memorial – nejluxusnější, jako jediný nabízí relaxační služby navíc 

 Parkhotel Terezín 

 Penzion Šantavý 

b) doplňková  

 Autocamp Kréta 

c) ostatní  

 Ubytovna Terezín 

 ubytovna v Magdeburských kasárnách 

 

Obecně je trh stravovacích služeb pestrý. Restaurace se mohou zaměřit nejen na 

stravovací potřeby zákazníka, ale také na atmosféru, obsluhu, nabídku nových a zvláštních 

jídel apod.32 Mezi stravovací zařízení v Terezíně patří např.: 

 Restaurant Memorial 

 Parkhotel Terezín 

 Restaurace Atypik 

 Motorest u Památníku 

 

„Produkt nabízený většinou způsobů dopravy je možnost dostat se z jednoho místa na 

druhé v čase zvoleném zákazníkem.“33 Jiný produkt dopravy město Terezín nenabízí. 

Z dopravních služeb zde funguje jen autobusová doprava směrem do měst Bohušovice n. O., 

Litoměřice a Praha. Spojení do hlavního města je obstojné, v pracovní dny jezdí celkem 11 

spojů v intervalu cca 1 – 2 hodin. Autobusové zastávky opisují tvar náměstí, nachází se tedy 

přímo v centru města.   

 

V centru doposud chybí centrální parkoviště, odkud by byli přijíždějící nasměrováni na 

prohlídku především Hlavní pevnosti. Jak už jsem zmínila u jednotlivých atraktivit, Terezín 

                                                 

 

31 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 28 
32 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 29 
33 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: 

Grada Publishing, 2003. s. 306 
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nabízí dvě velká, placená parkoviště – u Malé pevnosti a u bývalého krematoria. Parkoviště 

jsou však určena hlavně pro návštěvníky těchto míst. Turisté tak často parkují přímo na 

náměstí nebo ve vedlejších ulicích. Součástí plánovaného projektu bude vybudování 

centrálního parkoviště v prostoru Retranchementu 5, který se nachází při vjezdu do města ze 

směru Litoměřic, nedaleko od Smetanových sadů a náměstí.34 

 

Zajímavým rozšířením místní dopravy by mohla být lodní doprava z Litoměřic do 

Terezína. Představitelé Litoměřic a Labské paroplavební společnosti pracují na rozšíření 

osobní lodní dopravy na trase Litoměřice-Terezín po řece Ohře.35 O těchto změnách veřejnost 

diskutuje již od roku 2009, avšak k její realizaci zatím nedošlo. V plánu je také cyklostezka 

spojující Litoměřice a Terezín, která by vedla podél hlavní silnice této trasy. 

1.3 Turistické informační centrum (TIC) 

Dagmar Jakubíková ve své knize popisuje TIC jako „…účelové zařízení poskytující 

informace a případně i služby ze všech oblastí souvisejících s cestovním ruchem pro potřeby 

návštěvníků a rezidentů…“36 Všeobecně se dá konstatovat, že TIC představuje nástroj 

propagace rozvoje cestovního ruchu v dané destinaci. Celá jeho činnost směřuje k ucelenému 

zviditelnění a přiblížení daného území návštěvníkovi, a také k rozšíření možností obyvatel 

získávat informace.37  

 

TIC Terezín sídlí v budově radnice přímo na náměstí ČSA v blízkosti hlavních 

autobusových zastávek. Jeho umístění je tedy ideální. Je v provozu celoročně každý pracovní 

den v týdnu mimo svátky. Otevírací doba však plně nekoresponduje se dny, kdy je ve městě 

nejvyšší počet turistů. Centrum je v pátek otevřeno jen do brzkého odpoledne, v sobotu je 

zavřené zcela a v neděli opět jen do 15:00. Návštěvnost informačního centra se pohybuje 

kolem 500 lidí týdně, a tento počet se mění zejména s frekvencí pořádaných akcí.38  

 

                                                 

 

34 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
35 Lodní doprava na Litoměřicku: úspěšná sezona. [online]. 2009 [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 

http://www.denik.cz/ekonomika/lodni-doprava-na-litomericku-uspesna-sezona.html 
36 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 33 
37 HOLEŠINSKÁ, Andrea; NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Zřizování turistických informačních center obcemi. In 

Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita, 2005. s. 137 
38 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
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„Role turistických informačních středisek může být v různých částech Evropy různá, ale 

většina z nich zajišťuje distribuci brožur a odpovědi na dotazy.“39 Terezínské TIC nabízí 

propagační materiály města i Památníku Terezín. Jeho zaměstnanci poskytují informace 

ohledně autobusových spojů, kontaktů a nabízí zprostředkování prohlídky podzemních 

chodeb.40  

 

Součástí výzdoby interiéru (obr. č. 4) je přehled zajímavých míst v Ústeckém kraji 

a okolí (obr. č. 5) a malá výstava předmětů získaných z výkopových prací a průzkumů 

terezínských domů (obr. č. 6). Jedná se o soukromou sbírku. Popisky u jednotlivých exponátů 

jsou však jen v českém jazyce a pro zahraničního turistu postrádají informační hodnotu. 

Nedostatek informací v cizím jazyce je jednou ze slabin centra. Návštěvníkovi zde navíc 

nejsou prezentovány žádné informace o projektu „Terezín - oživení historických památek“, 

což považuji za veliký nedostatek. Návštěvník si jiné než hledané informace z centra 

neodnese a nemá ani potřebu se tu zdržet déle. 

 

Mezi plánovanými změnami je zřízení nového hlavního turistického centra, které by 

sídlilo v prostorách Retranchementu 5 v blízkosti centrálního parkoviště.41  

  

                                                 

 

39 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: 

Grada Publishing, 2003. s. 293 
40 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
41 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
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1.4  Snaha o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO 

Pevnostní město Terezín by v zápisu na seznam UNESCO mohlo uspět v rámci zařazení 

mezi sérii s názvem „Fortifikace Vaubana“. Tato série opevnění zahrnuje 12 skupin 

opevněných budov a míst na území Francie, která byla navržena slavným pevnostním 

stavitelem ze 17. století Sébastienem Le Prestre de Vaubanem. Terezín představuje fortifikaci 

bastionového typu42 vzniklou pod vlivem architektury Vaubana a v době svého dokončení 

byla jednou z nejdokonalejších pevností Evropy.43 Terezín byl v roce 1992 prohlášen vládou 

ČR za památkovou rezervaci. 

Terezín však nemá hodnotu jen jako výjimečně zachovalé pevnostní město, ale součástí 

jeho historie jsou rovněž události druhé světové války, kdy byla hlavní pevnost využívána 

v letech 1941-1945 jako mezistanice před deportací Židů do koncentračních a vyhlazovacích 

táborů. Malá pevnost se hřbitovem byla v roce 1962 prohlášena za Národní kulturní památku.  

Doposud se veškerá pozornost veřejnosti soustředila na historické období města jako 

ghetta a jeho původní účel a přednosti byly opomíjeny. Po spojení všech hodnot Pevnostního 

města Terezín by však město mohlo splňovat všechna kritéria vybraná Výborem světového 

dědictví a zapsat se tak na Seznam světového dědictví UNESCO.44   

  

                                                 

 

42 Bastionový typ pevnosti je způsob výstavby pevností v období od 16. do 18. století založený na geometrickém 

uspořádání bastionů a kurtin. 
43 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
44 Národní památkový ústav. [online]. 2010 [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://www.npu.cz/pro-

odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco/ 
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2 Komunikační aktivity města Terezín a jejich analýza 

„Sektor turismu a hospitality je závislý na marketingu hlavně kvůli svým specifickým 

znakům jakožto služby. Dostat správnou informaci ke správným lidem je jedním 

z nejdůležitějších faktorů pro dosažení úspěchu tohoto sektoru.“45 Marketing destinací je 

velmi charakteristický a nejvíce se přibližuje marketingu služeb. Jeho produktem je podle 

Királové kombinace všech služeb, které host využívá od té doby, kdy opustí domov, až do 

doby jeho návratu.46  

Produkty cestovního ruchu mají specifické vlastnosti, které musíme brát při vytváření 

marketingové komunikace destinace v potaz. Mezi takové vlastnosti řadíme podle Middletona 

např. neoddělitelnost a pomíjivost. Pod neoddělitelností produktu si můžeme představit 

skutečnost, že návštěvník destinace musí za daným zbožím vycestovat do místa jeho 

produkce. V případě pomíjivosti produkt nelze spotřebovávat opakovaně, protože je úzce 

spjat s daným místem v danou dobu.47 

Morrison ve své knize zase poukazuje především na nehmatatelnost produktu. 

Vyzdvihuje význam propagace pomocí tzv. „word of mouth“, tedy předání informace z osoby 

na osobu pomocí ústní komunikace. Důvodem k jeho preferenci zrovna ústní reklamy je fakt, 

že službu nelze vyzkoušet předem. Návštěvník je tak často odkázán na hodnocení služby 

svým okolím a rozhodne se pro produkt na základě doporučení.48 

Dalším specifikem může být podle Palatkové dočasné vlastnění (např. pronájem 

hotelového pokoje) a subjektivita vnímání, která souvisí s vysokou mírou heterogennosti 

služeb. Autorka se k marketingu destinace vyjadřuje jako k produktu závislém na nabídce 

v místě spotřeby. Pozornost tedy není zaměřena hlavně na spotřebitele a jeho potřeby, ale 

primárně na produkt, ke kterému je následně dohledáván kupující.49 

                                                 

 

45 MCCABE, Scott. Marketing Communications in Tourism & Hospitality: Concepts, Strategies and Cases. 1. 

vyd. Oxford: Elsevier, 2009. s. 2 
46 KIRÁLOVÁ, Alžběta. Marketing destinace cestovního ruchu. 1. vyd. Ekopress, 2004. s. 86 
47 MIDDLETON, Victor. T.C. Marketing in travel and tourism. 4.vyd. Amsterdam: Elsevier, 

2009. s. 47 
48 MORRISON, Alastair M.  Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: 

Victoria Publishing, 1989. s. 38 
49 PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: jak získat více příjmů 

z cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 80 
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V této kapitole se budu blíže věnovat konkrétním prvkům prezentace města Terezín. 

Mezi jeho komunikační aktivity zařadím i aktivity Památníku Terezín, jakožto samostatné 

instituce, protože má ve správě zatím nejvýznamnější produkty destinace, bez kterých by 

cestovní ruch města nebyl ani zdaleka kompletní. Jeho jednotlivým nástrojům se však nebudu 

věnovat příliš detailně a nebudu z nich ani nikterak vycházet. V komunikaci Památníku jsem 

nezaznamenala žádnou zajímavější aktivitu, která by mohla být pro město inspirací.  

Jedním z plánů města je připravit jednotnou prezentaci památek, tedy propojit dvě dnes 

samostatně se propagující části, Hlavní a Malou pevnost. Pevnost by tak měla být v budoucnu 

prezentována jako celek se zdůrazněním všech historických souvislostí.50 

Dotazníkové šetření Terezín – město změny  

V rámci této bakalářské práce bylo zpracováno a vyhodnoceno dotazníkové šetření 

(Příloha č. 2), které se skládá ze dvou různých verzí dotazníku určených pro obyvatele města 

a pro obyvatele obcí v jeho blízkém okolí.  

Dotazník určený pro obyvatele Terezína se zaměřil na spokojenost s kulturním životem 

ve městě a na povědomí o projektu „Terezín - oživení historických památek“. Byl připraven 

ve formě elektronické i tištěné a na internetu byl zveřejněn po dobu 3 týdnů. Odpovědělo 

celkem 129 respondentů.  

Druhá verze dotazníku pro obyvatele obcí z blízkého okolí zkoumala povědomí 

o projektu a zároveň to, jak je Terezín těmito respondenty vnímán. Dotazník byl zveřejněn po 

dobu 2 týdnů, a to jen v elektronické podobě. Odpovědělo celkem 160 respondentů. Obě 

verze jsem zpracovala do podoby grafů, ve kterých jsou obsaženy konkrétní otázky 

a výsledné hodnoty.  

  

                                                 

 

50 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
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2.1 Vizuální prezentace města 

Terezín zatím nemá vybudovaný výchozí jednotný design, který je podle autorů Foret 

a Foretová velmi důležitým nástrojem vizuální prezentace města. Mezi základní prvky 

grafického manuálu města patří např. znak města, vlajka, služební grafika, vizitky, informační 

a orientační tabule, informační a propagační tiskoviny, označení městské hromadné dopravy 

a další. 51  

 

Značka se za předpokladu úspěšného budování a prosazení značky může stát 

nejdůležitějším prvkem komunikační strategie destinace. Pod úspěšnou značkou si můžeme 

představit následující dosažené cíle: povědomí široké veřejnosti o značce, spojování si 

konkrétních vlastností produktu či služby se značkou, vůle návštěvníka opakovaně navštívit 

destinaci a nakonec věrnost značce, kterou v případě turistických destinací představují např. 

word-of-mouth pozitivní reference.52 Je tedy velmi důležité, aby město svou prezentaci 

sjednotilo a vytvořilo jedno logo a styl, které ho budou nadále reprezentovat. 

2.1.1 Znak, vlajka a logo  

Základními prvky grafické prezentace města Terezín jsou znak, vlajka a logo.  

  

Znak:       Vlajka: 

         

 

Znak i vlajka se shodují v barevné kombinaci a v použití iniciál města. Znak ve tvaru štítu 

vyobrazuje vstupní bránu do pevnosti se dvěma věžemi, která je hlídána lvem. Ten 

                                                 

 

51 FORETOVÁ, Věra. FORET, Miroslav. Komunikující město. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996 s. 58 
52 PIKE, Steven. Destination marketing: An intergrated marketing communication approach. 1. vyd. New York: 

Routledge, 2008. s. 181, 182 
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symbolizuje obranný prvek. Vstupní brána se svým žluto-černým vzorem podobá vlajce 

města.  

Proč je mezi symboly znaku právě lev, si můžeme vyložit různě. Lev je i ve znaku České 

republiky a Terezín je pevnostní město, které mělo sloužit pro její obranu. Oba lvi se až 

nápadně podobají svým postojem, zdvojeným ocasem a vyplazeným jazykem. Výraz 

terezínského lva se ale výrazně liší, působí odhodlaně a odvážně. Meč, který drží v rukou, 

může v tomto případě symbolizovat moc, spravedlnost a ochranu před zlem.53 „Protože se 

dravé zvíře v erbu má vyobraziti ve své největší divokosti, píše se obyčejně o lvích a orlicích, 

že mají ústa rozžavená (tj. rozpálená) a žhavost se značí červenou barvou.“ 54 Zvíře v našem 

případě ústa otevřená a rozpálená má, na základě tohoto tvrzení si proto můžeme vyplazený 

jazyk vyložit i jako plamen. Lev je zde červený celý, což může značit sílu nebo představovat 

ohrožení. 

Vlajka svým vnitřním rozdělením připomíná vlajku České republiky. Střídají se tu šikmé 

žluté a černé pruhy, které mohou připomínat současnou podobu dopravního značení, kdy se 

stejná kombinace barev a pruhů používá pro vyznačení překážek a nebezpečných míst. 

Pevnost Terezín sama o sobě překážku a nebezpečí za dobu své existence jistě představovala.  

 

Logo:  

 

Monika Palatková ve své knize specifikuje výhody značky, kterých může daná destinace 

využít. Některé body budu v následujících odstavcích aplikovat na logo města, kterým se 

Terezín prezentuje hlavně na svých webových stránkách, a které má město jako takové 

vystihovat. Na plakátech a jiných propagačních materiálech město používá místo tohoto loga 

buď znak, nebo nápis Královské pevnostní město Terezín 1780 ve formě kulatého razítka.  

  

                                                 

 

53 TEMPL repliky historických zbraní. Texty - mystika mečů a mečířství [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 

http://www.templ.net/cesky/texty-mystika_mecu_a_mecirstvi.php 
54 Českomoravská heroldika - část všeobecná: Terminologie. Zvláštnosti filologické heraldických názvů jak 

předmětů tak i jich vlastností [online]. Praha: Česká akademie cís. Františka Josefa pro vždy, slovesnost a umění, 

1902. s. 146 
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Přínosy značky destinace pro klienta a pro destinaci samotnou mohou být např. 

následující: 

 značka usnadňuje orientaci v nabídce produktů destinací a zrychluje tak rozhodovací 

proces spotřebitele 

 pomocí svých specifických znaků (barvy, tvary,…) vyjadřuje podstatu produktu 

destinace a podává základní informace o destinaci 

 značky by měly vystihovat to, co pravidelný návštěvník od dané destinace očekává 

nebo jak se chce destinace profilovat55 

Logo města bylo pojato velmi jednoduše. Skládá se jen z textu a číslic, které udávají 

obdélníkový tvar loga. Nelogicky se opakuje název města. Do nápisu Terezín byly 

zakomponovány číslice, které dohromady představují rok založení. Dalším nelogickým 

krokem byla volba zelené barvy roku, která se neobjevuje ani ve znaku či vlajce města. Logo 

na další znaky města tím pádem vůbec nenavazuje. Rok je tu navíc poměrně nevýrazný, 

protože samotné číslice jsou v bílé barvě na křiklavě zeleném podkladu. Upřednostňovala 

bych např. černé číslice na žlutém podkladu. Pokud není návštěvník seznámen s historií 

města, uvedená čísla mu nic neřeknou.  

Na základě prvního bodu přínosů značky bych uvedla, že mezi logy ostatních českých 

měst logo nijak výrazně nevystupuje, a vzhledem k tomu, že v České republice se nachází 

stejnojmenná obec v okresu Hodonín, mělo by se město Terezín zaměřit na pro něho typičtější 

znaky. 

Současné logo podává jen základní informaci o destinaci a není to ta nejpodstatnější. 

Podstatou produktu destinace Terezín je samotná pevnost a všechny její zajímavosti. Pro 

Terezín je charakteristický jeho tvar známý z leteckých záběrů a z fotografií (obr. č. 7), který 

by mohl být vhodným znakem pro novou podobu loga. Mezi další příklady patří: válečné 

zbraně z doby císaře Josefa II., znaky typické pro šlechtu (v souvislosti s pojmenováním po 

Marii Terezii) a další.  

Město by se mělo soustředit na výstižnou a vkusnou podobu loga, pomocí kterého se 

bude prezentovat nejen na svých webových stránkách, ale které může následně uplatnit na 

administrativních materiálech, informačních a propagačních tiskovinách nebo uvítacích 

                                                 

 

55 PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: jak získat více příjmů 

z cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 64 
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a orientačních tabulích. Logo by mohl doplňovat slogan, který si získá návštěvníkovu 

pozornost. Pokud by se městu podařilo získat postavení populární návštěvnické destinace, 

jeho produkty by se pak pod značkou loga staly jasně identifikovatelnými a značkovými. 

2.2 Reklama 

Reklama je placená forma neosobní komunikace o produktu některé organizace 

prostřednictvím médií, …56 Dagmar Jakubíková řadí mezi nástroje reklamy cestovního ruchu 

tiskovou, televizní a rozhlasovou reklamu, dále indoor a outdoor reklamu, direct mail 

a reklamu na internetu.57 Některým z výše jmenovaných nástrojů se budu dále věnovat 

podrobněji. Tím nejvýraznějším nástrojem je v případě Terezína venkovní a interiérová 

reklama.  

2.2.1 Tisková reklama  

Terezín neplatí žádnou stálou reklamu v tisku. Touto formou každoročně propaguje 

například Josefínské slavnosti. Obrazová inzerce slavností se pravidelně objevuje v městských 

novinách Terezka, v okresních periodikách Litoměřicko 24, Litoměřický deník, Lovosický 

dnešek a další. Terezín rovněž využívá tištěných publikací určených pro inzerci různých 

destinací v ČR. Město příležitostně komunikuje také prohlídky podzemních chodeb a jiné 

historicko-vojenské akce, dále pak sportovní akce, např. cyklistický závod Za pěnivou 

důvou.58  

Podoba inzerce se odvíjí od průběhu předchozího ročníku dané události použitím 

fotografií z minulých let, které se následně doplní textem s aktuálními informacemi o konané 

akci. Samotné zpracování inzerce se nechává na redakci konkrétního tiskového titulu. 

Stejným způsobem jsou komunikovány akce Památníku Terezín, který nevyužívá stálé 

reklamy v tisku, a oslovuje regionální deníky jen v případě konkrétních událostí.       

                                                 

 

56 HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: 

Grada Publishing, 2003. s. 205 
57 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 240 
58 KRÁKORA, Lukáš, pracovník Informačního turistického centra města Terezín 12. 4. 2013, emailová 

odpověď, archív autora. 
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2.2.2  Venkovní tabule, uvítací cedule a směrovky  

Město Terezín nemá umístěné žádné cedule mimo město. Jednou z mála navigací pro 

přijíždějící návštěvníky je cedule na dálnici D8 před sjezdem na Terezín, která však 

upozorňuje jen na Památník.  

Městské uvítací tabule byly umístěny v roce 2008 u hlavních příjezdových komunikací ze 

směru Litoměřice a Praha (obr. č. 8 a 9). Jejich design se velmi podobá například plakátům 

Josefínských slavností z roku 2011. Fotografie je doplněna o znak města a nápis „Vítejte 

v Terezíně“. Z obou směrů do města přijíždějí zahraniční turisté, bylo by tedy nasnadě umístit 

na cedule i „Welcome to Terezín“.  

Další výtka se týká umístění cedule, která vítá přijíždějící z Prahy. Ta je vyvěšena ve 

formě obřího praporu přímo na zdi opevnění daleko za vjezdem do města. Návštěvník ji tedy 

zaznamená až po odjezdu z Malé pevnosti. Tento fakt by nemusel ničemu vadit v případě, že 

návštěvník má v plánu pokračovat dále do centra. Záměr města chápu tak, že chtělo přiblížit 

ceduli k samotnému centru a neumisťovat ji přímo k Malé pevnosti, která už má vlastní 

značení. 

Dalším typem venkovních tabulí jsou informační a navigační systémy. Vzhledem k tomu, 

že na území města nejsou zatím provozovány žádné trvalé návštěvnické trasy, neexistuje ve 

městě žádné výrazné značení pro usnadnění pohybu po městě. U infocentra se nachází několik 

typů cedulí, které tam byly umístěny buď vedením města, nebo Památníkem Terezín. 

K orientaci v rozložení pevnosti a jejích jednotlivých částí slouží  trojjazyčná tabule s mapou 

a fotografiemi s názvy jednotlivých objektů vyznačených na mapě číslicemi (obr. č. 10). 

Památník Terezín na stejné místo umístil zvukový informační panel s objekty a památnými 

místy z let 1940-1945. Názvy jednotlivých míst pod fotografiemi včetně stručného zvukového 

výkladu jsou opět ve třech jazycích (obr. č. 11). Mezi orientační cedule, které ukazují směr 

památek ve správě Památníku, můžeme zařadit malé směrovky v bílém provedení se znakem 

šesticípé hvězdy (obr. č. 12) nebo cedule v místě autobusové zastávky navigující k Muzeu 

Ghetta a Malé pevnosti (obr. č. 13). 

Terezín v současnosti nemá jednotný informační systém. Ve městě můžeme najít různé 

pozůstatky značení, které nejsou nadále využívány. Jedná se většinou o snahu jednotlivců 

například z MěÚ, kteří se podíleli na některých částech informačních systémů z vlastní 

iniciativy.  Na různých významných objektech můžeme proto najít tabulky s informacemi 

o dané památce ve 3 jazycích, které ale nenavazují na žádný další informační systém, ač jsou 
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označeny číslicemi (obr. č. 14). Po městě jsou rozmístěny také směrovky tzv. Promenádní 

cesty (obr. č. 15), které vznikly v roce 2005, a byly k nim v TIC k dostání i mapky zdarma, 

které měly návštěvníka provést městem. U jednotlivých zastávek pak stojí informační tabule 

s mapou města, na kterých je vyznačeno místo, kde se návštěvník právě nachází (obr. č. 16). 

Mapky však nebyly doplněny a systém tedy není v současné době využíván. Posledním 

příkladem je Terezínská stezka (obr. č. 17), což je turistické značení s využitím 2D (QR) 

kódu, který návštěvník načte pomocí aplikace do svého mobilního telefonu. Získá tak přístup 

k internetové stránce s obsahem nejdůležitějších informací o dané památce či místu. Tento 

systém by mohl mít budoucnost, pokud by ho město zapojilo do svého informačního systému, 

který vznikne v souvislosti s novými produkty destinace. Zatím o něm mnoho návštěvníků 

neví a není využíván. 

Terezín v současné době zpracovává studii zaměřenou na jednotný a přehledný 

informační systém města.59 Dle mého názoru by se měl soustředit na sjednocení jednotlivých 

navigačních a informačních systémů zaměřených jak na nové objekty v centru města, tak na 

objekty ve správě Památníku. Zde bude důležitá spolupráce města s Památníkem. Navigační 

cedule by měly být umístěny u infocentra, v prostorách nového parkoviště s hlavním TIC, 

u Malé pevnosti a ideálně i u krematoria. Měly by být stanoveny stálé trasy, které město zvolí 

jako nejvhodnější, a které budou začínat na těchto třech místech, čímž se zároveň pokryjí 

všechny hlavní vjezdy do města.  

Návštěvníci by měli být vždy navedeni do centra k novým objektům. Vzdálenosti mezi 

jednotlivými památkami jsou různé. Po centru a jeho okolí se návštěvníci mohou pohybovat 

buď pěšky, nebo projet jednotlivé památky na historických kolech či na vozítkách Segway. 

U Jízdárny by mohly být k dispozici projížďky na koních. Po cestě musí být výrazně 

vyznačena důležitá místa (památky, muzea nebo místa, kde začínají např. prohlídky 

podzemních chodeb) pomocí značení s jednotným designem. Památky spravované 

Památníkem Terezín a městem mohou být odlišeny pomocí jejich loga. K dispozici by měly 

být mapky s vyznačením všech míst a konkrétních tras. Jako velmi užitečné by se mohlo 

ukázat právě zmiňované turistické 2D značení. Informace o památkách by však musely být 

aktualizovány. Pro návštěvníky, kteří nepoužívají telefonní aplikace, by měly být k dispozici 

tabule s podrobnějšími informacemi. Možnost průvodce (osobního nebo elektronického) je 

samozřejmostí. Vše by bylo k dostání na alespoň dvou ze tří startovních bodů tras. Možností 
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k rozvoji informačního systému bude mít město Terezín více než dost, avšak podoba systému 

bude vycházet hlavně z finální podoby realizovaného projektu. 

2.2.3 Plakáty 

Mezi výhody tohoto typu reklamy se řadí například možnost zaujmout návštěvníka 

obrazem, svou barevností a celkovým provedením. Plakáty obsahují stručné informace, které 

k základnímu povědomí o propagovaném produktu většinou postačí. Umístěny mohou být na 

místech, kde má návštěvník čas k jejich důkladnějšímu prohlédnutí. Obsah tak nemusí být 

příliš stručný, jako je tomu například na billboardu. Jednou z nevýhod je vyšší náklad při 

tvorbě plakátů a zároveň cena výstavních ploch.  

V Terezíně se pro výlep plakátů využívají plakátovací plochy a skleněné vitríny na 

náměstí ČSA v blízkosti informačního centra. Tento komunikační kanál je využíván převážně 

pro propagaci konkrétních událostí, např. Josefínských slavností, kterým se budu dále 

věnovat. 

Podoba plakátů se každý rok liší, jak si můžeme všimnout při porovnání plakátů z roku 

2011 (obr. č. 18) a 2012 (obr. č. 19). Na plakáty z předloňského roku byla pravděpodobně 

použita fotografie z předchozích ročníků. Plakát je barevný a obsahuje přehled částí 

programu, cenu vstupného a seznam sponzorů. Ani na jednom z plakátů ale není znak města 

či jeho logo. Naopak se tu vyskytuje nové označení města, které není nikde jinde použito. 

Jedná se o již shora zmíněné kulaté razítko s nápisem Královské pevnostní město Terezín 

1780.  

Loňský plakát byl pojat jednodušeji, je zde uveden pouze text. Podrobněji se věnuje 

bodům programu a obsahuje výraznější seznam partnerů události. Novější pojetí plakátu je 

méně výrazné a neobsahuje žádné typické prvky pro Josefínské slavnosti. Osobně dávám 

přednost obrazové podobě, která více zaujme cílovou skupinu, kterou jsou v tomto případě 

hlavně obyvatelé města a lidé z blízkého okolí. 
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2.2.4 Rozhlasová reklama 

Rádio je typem reklamy, která má relativně malý účinek, ale je levná.60 Kreativita tu není 

úplně na místě. Město využívá rozhlasové reklamy opět jen u konkrétních příležitostí na 

severočeských radiových stanicích, jakými jsou např. North Music, Blaník nebo rádio Hit. 

2.3 Podpora prodeje 

Mezi nástroje podpory prodeje můžeme řadit cenové slevy, soutěže, předvádění nových 

výrobků, dárkové předměty a další.61 Terezín využívá ke své propagaci jen tištěné brožury, 

dárkové a upomínkové předměty. Zde uvádím i materiály Památníku Terezín.  

2.3.1 Vlastní tištěné brožury, dárkové a upomínkové předměty 

Místem prodeje propagačních materiálů města Terezín je TIC. Ve vitrínách nalezneme 

knihy o Terezíně zachycující jak historii pevnosti (nejpodrobnější je publikace „Pevnosti – 

Pevnost Terezín“ od A. Romaňáka), tak města jako ghetta. Většina knih je v českém jazyce, 

chybí cizojazyčné publikace. 

Mezi upomínkové předměty můžeme zařadit např. znak města v podobě praporku nebo 

znak Malé pevnosti na dřevěné desce a DVD o různých historických událostech Terezína 

(obr. č. 20).  

Patří sem také dřevěné turistické známky prodávané za 30 Kč, na kterých je vyobrazen 

znak města s rokem založení. Svou turistickou známku má rovněž Památník Terezín 

a Automuzeum Terezín (obr. č. 21).  

Za 40 Kč je v TIC k dostání jediný leták s mapou a průvodcem, který je ve 3 jazykových 

verzích – češtině, němčině a angličtině. Jeho obsahem jsou základní informace o historii 

města, o podobě pevnosti jako takové a přehled nejvýznamnějších objektů s obrazovou 

přílohou a podrobnou mapou (obr. č. 22). 

Památník Terezín jakožto samostatná instituce nabízí o něco širší škálu upomínkových 

předmětů a brožur než město samotné. Podpora prodeje probíhá na různých místech, např. 

u vchodu do Muzea Ghetta nebo přímo v Malé pevnosti. Nabídka je všude stejná. 
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K zakoupení jsou vystaveny oficiální ražené medaile, přívěsky na krk a podobné drobnosti. 

Součástí nabídky je leták zdarma, který obsahuje informace zahrnující historická fakta 

o jednotlivých památkách, jejich otevírací doby nebo kontaktní údaje pro případnou rezervaci 

prohlídek. Památky jsou vyznačeny na mapě na zadní straně letáku, existují 4 jazykové verze 

letáku včetně hebrejské (obr. č. 23). Nejširší je nabídka knih, které vydává sám Památník 

Terezín, dále CD s hudbou skladatelů, kteří prošli koncentračním táborem Terezín, a DVD 

s filmy, které jsou zároveň promítány v kinosálech Muzea Ghetta a Malé pevnosti. 

Cílem podpory prodeje ve městě Terezín je sortiment informačních brožur 

a upomínkových předmětů rozšířit.62 Tento krok ovšem souvisí s dokončením projektu 

a  množství, podoba a kvalita materiálů se tak bude odvíjet od finální podoby produktů. Město 

by ale v prvé řadě mělo zapracovat na kvalitní brožuře, která je jednou z hlavních forem 

marketingové komunikace v průmyslu cestovního ruchu.63 Měla by obsahovat seznam 

místních památek včetně veškerých podstatných informací o nich, otevírací doby, možnosti 

ubytování a stravování a další praktické informace nejen o Terezínu, ale i jeho blízkém okolí. 

Může existovat jak placená verze s audiovizuálním průvodcem v příloze, tak stručnější 

brožura zdarma pro ty, kteří uvítají menší formát.  

2.3.2 Slevy a vstupné 

Podpora prodeje ve formě slev je zatím využívána jen u objektů spravovaných 

Památníkem Terezín. Součástí nabídky je kombinované vstupné pro Malou pevnost, Muzeum 

Ghetta a Magdeburská kasárna. Cena vstupného je 210 Kč, slevu mají studenti (6-18 let) 

a senioři – 160 Kč, děti do 5 let, řidiči autobusů a učitelé doprovázející skupinu studentů, 

bývalí vězni koncentračních táborů a jiných persekučních zařízení z 2. sv. války. Novináři 

a držitelé různých průkazů mají vstupné zdarma. Výklad průvodce je v ceně vstupného. 

Za zajímavý považuji například fakt, že věková hranice studenta byla nastavena tak, aby 

se netýkala vysokoškolských studentů. Běžnou praxí jsou studentské slevy do 26 let, zde platí 

plná cena už od 18let. Skupiny o více jak 40 lidech sice získávají slevu 10 Kč na osobu, 

přesto je to o 40 Kč menší výhoda než v případě studentské slevy. 
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2.4 Přímý marketing  

Podle Radky Johnové je jednou z výhod direct marketingu možnost úpravy propagace 

každému příjemci na míru. Příjemce si jednotlivé organizace volí sami, cílová skupina je tak 

jasně daná.64 Terezín využívá příležitostně rozesílání direct mailu, jehož příjemci bývají mimo 

jiné místní podnikatelé a organizace, které se aktivně podílejí na kulturním rozvoji města. 

Dále město spravuje oficiální webové stránky.  

2.4.1 Internetová prezentace  

Město Terezín se prezentuje webovými stránkami www.terezin.cz (obr. č. 24). Bohužel 

pro město vznikají další různorodé weby o pevnosti Terezín (mesto-terezin.cz, fort-terezin.cz, 

aj.), které byly vytvořeny lidmi se zájmem o historii pevnostních měst obecně. Tímto 

způsobem může být potenciální návštěvník zmaten. Navíc každá webová prezentace obsahuje 

informace na různá témata a vše tak působí roztříštěně a nesourodě.  

Na první pohled je návštěvník oficiálního webu upoután barevností, která však 

nekoresponduje s barvami znaku ani vlajky města. Na úvodní straně vidíme již zmíněné logo, 

které bylo evidentně přizpůsobeno barevné kombinaci stránek. V horní části strany je 

umístěna nabídka tisku, vyhledávání či doporučení webu, což je funkce, která návštěvníka 

odkáže na formulář pro zaslání URL adresy e-mailem, což v dnešní době považuji za 

zbytečné.   

Na úvodní stranu byly vloženy tři fotografie, které mají vystihnout město Terezín. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o blízké záběry radnice, kostela a jakési pamětní desky v latině, 

která běžnému uživateli mnoho neřekne, považuji volbu takové obrazové přílohy za 

nešťastnou. Na fotkách měla být hlavní místa specifická pro Terezín jako turistickou 

destinaci.  

Pod fotografiemi je poměrně výrazná sekce Aktuálně, která se pravidelně obměňuje. 

Návštěvníci jsou stručně informování o konaných akcích a o plánovaných změnách. 

Pravidelní uživatelé tak nemusí stránky složitě procházet, vše nejdůležitější včetně nových 

dokumentů naleznou hned na začátku. Důležitou součástí stránek by mohla být mapa 

Terezína, která ale v tomto případě byla umístěna na zbytečně nevýrazné místo, a to do 
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spodního rohu úvodní strany. Mapa je ke stažení v JPG, což je v dnešní době nepraktické 

a málo využívané. Volila bych spíše interaktivní podobu například v Google maps 

s vyznačením zajímavých turistických míst včetně tras. 

V krajní části prezentace se po celé její délce nachází rozsáhlé menu. Mezi zajímavější 

sekce patří například Kultura, kde je formou tabulky přehled pozvánek na různé akce, 

kalendárium pro rok 2013 a další kulturní aktuality. 

Webové stránky mají tři jazykové mutace: českou, německou a anglickou. Cizojazyčné 

stránky jsou mnohem stručnější. V nabídce je jen krátká historie, kontakty úřadu, infocentra, 

odkaz na web Památníku Terezín a možnosti ubytování a stravování. Zajímavostí má být 

přehled historických pohlednic, což se ukázalo být odkazem na české provedení sekce 

fotogalerie, kde jsou informace v češtině. Návštěvník se odtud musí poměrně složitě dostávat 

zpět k cizojazyčné verzi. Celá fotogalerie s popisky v cizím jazyce chybí úplně. Na úvodní 

straně se vedle historických faktů nachází praktická tabulka s přehledem důležitých čísel 

a odkazů např. na dopravní portál Idos.cz pro vyhledání spojů. 

Budoucí podoba webové prezentace bude vycházet, podobně jako ostatní nástroje 

marketingové komunikace destinace, z finální podoby nových návštěvnických tras města.  

Vedení města Terezín plánuje rozšíření webových informací například o službu rezervace 

vstupenek a o přehled návštěvních časů jednotlivých tras.65  

Za sebe doporučuji sjednotit vzhled webu s designem veškerých propagačních materiálů. 

Pro běžného návštěvníka je jejich obsah příliš rozsáhlý a některé informace působí zbytečně. 

Web je navíc zaměřený spíše na obyvatele než na turistu. Neuškodilo by proto stránky 

rozdělit na sekce pro turisty, obyvatelstvo a např. správu města. Každý by si tak dle svého 

zaměření mohl zvolit druh informací, o které se nejvíce zajímá.  

V budoucnu zde musí být uveden hlavně přehled jednotlivých tras a památek včetně 

interaktivní mapy, fotografií a přehledu o vstupném a otevíracích dobách jednotlivých 

objektů. Dále e-shop, audiovizuální průvodce ke stažení, možnost rezervace vstupenek, 

příležitostné diskuse s autory konkrétních výstav a možnost registrace pro pravidelné 

návštěvníky, kteří by souhlasili s obdržením pravidelných newsletterů, jsou vhodným 

doplňkem. 
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Cizojazyčné mutace by se neměly příliš lišit od té české. Naopak by město mělo vyjít 

zahraničním turistům více vstříc například doplněním cen vstupného, jízdenek a dalších 

nákladů v cizích měnách.  

V případě sekce webu zaměřeného na místní obyvatelstvo můžeme vycházet 

z prvního dotazníkového šetření (Příloha č. 2), které se mimo jiné zaměřilo i na současnou 

podobu a funkci webových stránek města, a jehož respondenti byli pouze obyvatelé Terezína. 

Nejvíce (32 %) dotazovaných je navštěvuje jen výjimečně pro zjištění konkrétních informací 

(graf č. 5). Stránky proto musí být co nejstručnější a nejpřehlednější. Velmi praktická se jeví 

i sekce aktualit, která je druhým nejčastějším důvodem návštěvy webu (graf č. 6). Stejně tak 

ponechání různých přehledů událostí a dokumentů v podobě pozvánek se zdá být vhodné, 

přihlédneme-li k tomu, že 47 % dotazovaných se zajímá hlavně o plánované akce (graf č. 6). 

S podobou stránek je spokojena většina (81 %) respondentů a 71 % na nich nalezne i veškeré 

potřebné informace (grafy č. 7 a 8). Přesto se objevily různé výtky na adresu uspořádání 

a grafiky. Některým z dotazovaných web přijde nepřehledný. Stěžují si na zbytečně velké 

množství nezajímavých informací a nefunkční odkazy. Zajímavým podnětem byla žádost 

o možnost diskuse nebo fóra občanů.  

2.4.2 Direct mail 

TIC města Terezín využívá elektronický direct mail k rozesílání pozvánek. Příjemci na 

vyžádání obdrží přehled plánovaných událostí na celý rok, zveřejněný i na webu města.  

2.5 Události a zážitky 

Pořádání eventů je v dnešní době jedním z velmi důležitých nástrojů marketingového 

mixu. Organizace mohou snadno komunikovat se zákazníky v přátelském, nejen na prodej 

zaměřeném prostředí, takže se zvyšuje potenciál pro vytvoření hlubšího vztahu. Události mají 

posloužit jen jako dílčí část mnohem širší marketingové strategie, jejich součástí mohou být 

další nástroje marketingového mixu, tedy PR, reklama, podpora prodeje a jiné.66  

V dotazníkovém šetření jsem se ptala místních obyvatel na spokojenost s kulturním 

vyžitím a na účast na pořádaných akcích (grafy č. 1 a 4). Účast je celkem vysoká, což svědčí 

o zájmu o dění ve městě a o jeho kulturní rozvoj. S množstvím a kvalitou kulturních zařízení 

                                                 

 

66 MCCABE, Scott. Marketing Communications in Tourism & Hospitality: Concepts, Strategies and Cases. 1. 

vyd. Oxford: Elsevier, 2009. s. 252 
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a akcí je spokojena více jak polovina respondentů, od zbylých 41 % nespokojených se 

objevily konkrétní výtky. Mezi kulturními zařízeními postrádají hlavně kino. Objevila se 

např. zajímavá pobídka na letní kino, které by mohlo vzbudit zájem u mladší generace a rodin 

s dětmi, což jsou skupiny, které postrádají lepší nabídku kulturního života ve městě nejvíce. 

Lidé žádají širší nabídku koncertů populární i vážné hudby, dále sportovního vyžití a dětských 

hřišť.  

   Nejvýznamnější událostí jsou Josefínské slavnosti, které se mezi lidmi staly tradicí. 

Nalezneme o nich články v regionálních denících, zmínku na portálu kudyznudy.cz, inzerci 

v tisku, reklamu v rádiu, plakáty vyvěšené nejen v Terezíně, ale například i v Litoměřicích 

a letáky v místním TIC. Rozsah marketingových aktivit závisí každý rok na finančních 

prostředcích města, ne vždy se proto užívají všechny zmiňované nástroje najednou. Z grafu 

č. 2 přes všechnu propagační snahu vyplývá, že obyvatelé města se o akci dozvídají hlavně od 

svého okolí a z webových stránek Terezína. Tento výsledek je ovšem docela logický. Ostatní 

marketingové nástroje by měly být zacíleny hlavně na okolní obce a města, odkud by se do 

Terezína sjíždělo více nových návštěvníků. 

Hlavním programem slavností roku 2012 byl pochodňový průvod náměstím, slavnostní 

zahájení starostkou města spolu s dalším pochodem regimentů městem v doprovodu kapel, 

bitevní ukázky a ohňostroje. Vedle bodů hlavního programu se pořádal také Staročeský 

jarmark, ukázka vojenského tábora, výstava vojenské techniky a prohlídky podzemních 

chodeb. V prostorách Kréty se konala hudební a divadelní vystoupení v rámci Podzimu na 

Krétě (program Josefínských slavností z roku 2012, obr. č. 19). 

 Z grafu č. 3 je zřejmé, že právě Josefínské slavnosti jsou nejoblíbenější událostí města, 

spolu se Dny Ohře a cyklistickými závody je zvolilo 58 % z celkového počtu respondentů, 

tedy obyvatel města. Z dotazníku pro lidi žijící v okolí Terezína vyplynulo, že za alespoň 

jednou z nabídnutých akcí přijíždí do města 11 % dotazovaných (graf č. 21).  

Pro zavedení a propagaci nových atraktivit města bych doporučila v budoucnu více 

obměňovat témata událostí a soustředit se na širší cílovou skupinu. Posláním projektu bude 

hlavně vzdělávat a právě prostřednictvím zábavně vzdělávacích programů by město mohlo 

nalákat např. mladé studenty. 
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3 Komunikační aktivity města Terezín v rámci projektu 

„Terezín – oživení historických památek“ a jejich analýza 

3.1 Terezín – projekt oživení historických památek 

V roce 2010 podepsalo Ministerstvo kultury ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace městu 

Terezín na projekt s názvem „Terezín - oživení historických památek“. Půlmiliardová 

dotace je čerpána z fondů EU v rámci projektu „Vracíme památky do života“. Jejím 

příjemcem je zájmové sdružení právnických osob „Terezín-město změny“. Podstatou projektu 

je rekonstrukce čtyř vytipovaných objektů pro znovuoživení významných kulturních památek, 

jejichž prostory budou využívány pro stálé historické expozice ze života původních obyvatel 

pevnostního města 18. století. Cílem tohoto projektu je rozvoj oblasti vzdělávání, výstavnictví 

a cestovního ruchu města. Mezi jednotlivé atraktivity budou patřit praktické ukázky řemesel 

nebo vojenského výcviku, a to prostřednictvím speciálních tematických prohlídek s názvem 

„Poznej Terezín trochu jinak“. Za hlavní cílovou skupinu byli určeni především žáci, studenti 

a odborná veřejnost. 

Mezi rekonstruované objekty patří Retranchement 5. Zde bude zřízeno Středisko 

informací a služeb s technickým zázemím pro návštěvníky, centrální parkoviště, Centrum 

obnovy a využití vojenských pevnostních systémů a dále stálá expozice fortifikační 

architektury s prezentací formou přednášek a mezioborových setkání. 67 

V Kavalíru 2 budou probíhat ukázky ze života vojáků i civilního obyvatelstva z 18. 

století. Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR zde vznikne „Dělostřelecké muzeum“. 

Dělostřelecká kasárna poskytnou prostory pro působení „Nadačního fondu Leo Baecka“ 

a zázemí muzea zachycujícího tereziánskou dobu. 

Jízdárna bude z velké části využívána k nácviku formací dobového jezdectva. Prostory 

se využijí také pro expozici vojenského tábora s možností interaktivního zapojení 

návštěvníků.68 

                                                 

 

67 MĚSTO TEREZÍN. Management Plan. Kolín, 2010. 
68 Tisková zpráva: Terezín dostane půl miliardy na oživení města. Půl miliardy na oživení Terezína [online]. 

2010 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://www.terezin.cz/terezin-dostane-pul-miliardy-na-oziveni-mesta/d-

137497 
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3.2 Současné komunikační aktivity projektu  

Propagaci projektu se ve vedení města do roku 2013 nikdo nevěnoval. Většina úsilí byla 

vkládána hlavně do realizace rekonstrukcí jednotlivých objektů a na marketingovou 

komunikaci byla vyčleněna jen nepatrná část prostředků. Počátkem tohoto roku byla zvolena 

zodpovědná osoba za marketingovou strategii projektu a pomalu se tak začíná zpracovávat 

podoba jednotlivých nástrojů komunikace. V současné době bohužel není příliš materiálů, 

které bych mohla podrobit důkladnější analýze. Důležitým bodem třetí kapitoly proto budou 

má vlastní doporučení. 

Komunikační aktivity, které do května roku 2013 proběhly, můžeme rozdělit do tří 

kategorií - PR aktivity, online marketing a indoor reklama. 

3.2.1 Public relations 

K příležitosti získání půlmiliardové dotace byla 4. 5. 2010 uspořádána tisková konference 

v terezínském hotelu Memorial. Svými podpisy zde stvrdili rozhodnutí o poskytnutí dotace 

tehdejší ministr kultury Václav Riedlbauch a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. 

Součástí konference byla prohlídka vybraných objektů za doprovodu představitelů města 

Terezín, která byla doplněna o slavnostní salvu několika vojáků v dobových uniformách.69 

V návaznosti na tuto konferenci byla sepsána tisková zpráva, zveřejněná v části Dokumenty 

na webu města. Následně vyšly články o terezínském projektu například v deníku 

Litoměřicko a Litoměřicko 24.70 

Do roku 2013 vyšel nízký počet dalších článků či tiskových zpráv o pokračování prací na 

projektu. V roce 2012 byl na webových stránkách regionální stanice Českého rozhlasu 

zveřejněn článek o dokončování prací na Kavalíru 2. Tyto informace poskytlo rádio Sever 

také v pořadu Informace ze severu Čech.71 V březnu roku 2013 byla regionální televizní 

stanicí Ústecko odvysílána reportáž o průběhu oprav objektů v Terezíně. Odkaz na video 

                                                 

 

69 Podepsáno. Terezín má půl miliardy na oživení památek. [online]. 2010 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/20100504terezin_dotace.html 
70 Tisková zpráva: Terezín dostane půl miliardy na oživení města. Půl miliardy na oživení Terezína [online]. 

2010 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://www.terezin.cz/terezin-dostane-pul-miliardy-na-oziveni-mesta/d-

137497 
71 Terezín má z evropských peněz opravenou první část pevnostního systému. [online]. 2012 [cit. 2013-04-25]. 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/998465 
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reportáže byl zveřejněn na webu Litoměřicka 24.72 Město zatím neposkytuje téměř žádné 

informace o vývoji projektu ani širší veřejnosti ani místnímu obyvatelstvu.  

3.2.2 Internetová prezentace 

V listopadu roku 2012 byly spuštěny webové stránky www.projekt-terezin.cz (obr. č. 

25). O jejich zprovoznění byla formou odkazu zveřejněna jediná zpráva na oficiálním webu 

města v sekci dokumentů. O nevhodném postupu při komunikaci jejich vzniku svědčí také 

výsledky z dotazníkového šetření, ze kterých vyplývá, že více jak polovina dotazovaných 

o webu neví (grafy č. 15 a 29).  

Webová prezentace je proložena fotografiemi z Josefínských slavností a na první pohled 

působí celkem vkusně a přehledně. Obsahuje informace o vzniku a poslání projektu 

a o průběhu prací na rekonstruovaných objektech spolu s odkazy na ně. V galerii jsou zatím 

jen fotografie z Josefínských slavností. 

Webové stránky projektu považuji za velmi užitečný nástroj pro lepší zpřístupnění 

veškerých informací týkajících se jeho vývoje. Mohou posloužit jako vkusná a přehledná 

prezentace, poskytnout fotografie z průběhu rekonstrukce a být místem zveřejňování např. 

pozvánek na různé události spojené s projektem a místem otevřené diskuse. Ve fázi, kdy bude 

projekt dokončen a stane se pevnou součástí destinace, přestanou mít tyto webové stránky 

význam. Měla by být dokončena finální podoba nových oficiálních stránek města, která zcela 

převezme původní úlohu webu projektu. Nyní bych doporučila co nejdříve informovat 

o existenci tohoto webu například formou velmi výrazného odkazu s doprovodnými 

informacemi na oficiálních stránkách města v blízkosti Aktualit a také na webu okolních 

měst. 

 

3.2.3 Indoor reklama 

Za indoorovou reklamu můžeme považovat informační tabule, které byly umístěny 

v bezprostřední blízkosti opravovaných objektů (obr. č. 26). Existují 4 varianty. Každá se 

věnuje danému místu a podává informace o jeho původním účelu a budoucí podobě. 

                                                 

 

72 TEREZÍN: Město opravuje vojenské historické objekty. In: [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

http://www.litomericko24.cz/2013/03/07/terezin-mesto-opravuje-vojenske-historicke-objekty/ 
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Vyobrazeni jsou na nich vojáci a design připomíná podobu uvítacích cedulí města. 

Je poměrně nápadný a vkusný. 

Umístění těchto tabulí je logické vzhledem k nutnosti popisu prováděných prací. Problém 

však vidím v tom, že informace o realizaci projektu se nikde jinde ve městě nevyskytují.  

3.3 Doporučení komunikačních aktivit do budoucna 

Město Terezín je nejnavštěvovanější památkou v Ústeckém kraji.73 Pokud budeme 

vycházet z výroční zprávy74 Památníku Terezín, zjistíme, že celková návštěvnost Památníku 

byla 224 762 v roce 2011 a jen cizinců do Terezína přijelo 175 153, z toho 104 546 činila 

mládež. Mladí Češi zastupují jen asi 27 000 návštěvníků.75 Cílovou skupinou byli jak 

Památníkem, tak vedením města určeni hlavně žáci a studenti, kteří dnes tvoří téměř 60 % 

návštěvníků Památníku. Vedle zahraničních turistů, kteří do města přijíždějí nejvíce, bych se 

soustředila i na českého turistu a program zaměřila také na rodiny, které by mohly do 

Terezína přijíždět v rámci výletu.  

V  dotazníkovém šetření byla položena otázka, jak lidé vnímají město Terezín. Z grafů 

č. 10 a 22 vyplývá, že 52 % místních vnímá město jako ponuré, s malým počtem obyvatel. 

Tato odpověď vede i v případě osob žijících v okolních obcích a městech, ovšem ne s takovou 

převahou. Obě skupiny dotazovaných město nevnímají příliš pozitivně, spojují si ho dále 

s událostmi druhé světové války nebo na něho pohlíží jako na pevnostní město z 18. století. 

Nejvýraznější roli zde tedy hraje historie města, která je sice jeho nedílnou součástí, 

ovšem mnohdy v návštěvnících nevzbuzuje příjemné pocity. Město by tedy mělo zvážit, zda 

existuje i jiné téma, se kterým by chtělo být spojováno. Jednou z možností by mohly být 

například cyklistické závody, které se tu tradičně pořádají. Ovšem samotné nalákání mladých 

studentů více do centra města pomocí zábavně vzdělávacích programů bude samo o sobě 

vítaným oživením. 

  

                                                 

 

73 Terezín je znovu nejnavštěvovanější památkou. [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/terezin-je-znovu-nejnavstevovanejsi-pamatkou-v-usteckem-kraji-

20130413.html 
74 Nejaktuálnější výroční zpráva je pro rok 2011. 
75 PAMÁTNÍK TEREZÍN. Výroční zpráva 2011. 2012, 48 s. Dostupné z: http://www.pamatnik-

terezin.cz/cz/pamatnik/dokumenty-ke-stazeni 
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Slabá komunikace města Terezín s obyvateli a s blízkým okolím je zřejmá již z grafů 

odpovědí na otázky o samotném projektu. Místní o projektu z větší části vědí a mluví o něm 

se svým okolím, za současného stavu komunikace si ale připadají málo informováni (grafy č. 

11, 13, 14 a 16). Stejná situace nastává v případě lidí z okolí Terezína, mezi kterými je 

informovanost ještě o něco nižší. O projektu vůbec nevědělo 65 % dotazovaných. (graf č. 23) 

Obě skupiny respondentů se o projektu nejčastěji dozvěděly od svého okolí (grafy č. 12 a 24) 

a jiné formy propagace zaznamenal už jen poměrně nízký počet lidí. Na druhém místě byla 

média a následně po nich billboardy rozmístěné u objektů. Zájem o podrobnější seznámení 

s vývojem oživování města projevily obě skupiny respondentů. V dotazníku jim byly 

předloženy různé možnosti propagace projektu (grafy č. 18, 19, 32 a 33). Nejčastěji lidé volili 

pravidelné zveřejňování materiálů k dílčím pokrokům revitalizace památek na webu Terezína 

nebo jejich měst. Přikláněli se rovněž k outdoorové či indoorové reklamě, která by měla 

podobu například informačních tabulí na jednom místě v centru Terezína. 

Za současné situace by se komunikace města měla zaměřit na výrazné zvýšení 

informovanosti obyvatel a následně i okolních obcí a měst o projektu. V první řadě by se měly 

zpracovat propagační materiály s jednotným designem, tzn. letáky, plakáty a informační 

tabule. Design by zatím mohl představovat očekávanou podobu celého projektu ve formě 

vizualizace města po jeho revitalizaci. Cílová skupina by si tak dokázala mnohem lépe 

představit, co vlastně město tímto projektem zamýšlí.  

Doporučuji zvolit vhodné logo projektu, které zatím neexistuje a na webu ho zastupuje 

zdobný znak města. Logo by určitě mělo korespondovat se znaky Terezína a ideálně by mělo 

vycházet z nového loga města Terezín. Volila bych ovšem originálnější podobu než znak či 

vlajku města s názvem projektu. Vhodný by byl i slogan, ideálně i v anglickém provedení, 

který by vyjádřil podstatu projektu a byl znělý. Oba prvky by měly být obsažené na všech 

propagačních materiálech.  

Plakáty spolu s letáčky (i v cizojazyčné formě) bych umístila v TIC Terezína a okolních 

měst na viditelném místě, v Malé pevnosti a dalších památkách s vysokou turistickou 

návštěvností, také v kulturním domě a stravovacích a ubytovacích zařízeních. Navrhovala 

bych rovněž informační tabule, které představí projekt formou vizualizace a základních 

informací o jednotlivých objektech. Tabule by měly být umístěny na jednom viditelném místě 

ideálně na náměstí ČSA.  
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Vizualizace projektu by mohla být využita i na webu projekt-terezin.cz, kde by byla 

představena její interaktivní forma, například v podobě mapy a virtuální prohlídky. Webová 

prezentace má své výhody také v tom, že se zde velmi jednoduše mohou aktualizovat novinky 

a měnit potřebné údaje.  

Za důležitý krok považuji zvýšení informovanosti nejen potenciálních návštěvníků, ale 

také obyvatel města. Výhoda interní komunikace spočívá hlavně v tom, že pokud obyvatelé 

získají dostatek podnětných informací o aktivitách města, budou automaticky šířit jeho 

dobrou pověst jako destinace. Pokud se tedy městu podaří přesvědčit obyvatele o potenciálu 

a výhodách projektu, pozitivní dojmy nezůstanou jen mezi nimi. Pro tento účel by mohla být 

uspořádána událost, na které bude například formou besedy s realizačním týmem 

představena vizualizace budoucí podoby města jako nové destinace. Beseda by se mohla 

konat v prostorách jednoho z dokončených objektů a využít tak události i pro den otevřených 

dveří. V rámci PR je potřeba obyvatelům vysvětlit veškeré výhody rozvoje Terezína jakožto 

turistické destinace. Oživení cestovního ruchu přivede do města nejen nové zákazníky, ale 

také nové služby a pracovní příležitosti. Z příjmů turistického ruchu mohou být dále 

kultivovány a vytvářeny atraktivity pro obyvatele a blízké okolí, kteří ocení například 

cyklistickou stezku a úpravu veřejných prostranství. 

Poté, co by se veškerá pozitiva projektu dostala do povědomí široké veřejnosti, by město 

mělo navázat na již probíhající komunikaci a finální podobu projektu následně představit 

ještě intenzivnější formou marketingové komunikace.  Město by se mělo vyhnout situaci, 

kdy po vytvoření nových komunikačních aktivit ve svém úsilí poleví, a vytvořené 

marketingové nástroje nebudou aktualizovány a dále využívány. Pokud bude 

jeho marketingová strategie od začátku nastavena tak, aby se s ní dalo pracovat a formovat ji 

podle vznikajících atraktivit, docílí Terezín časem jednotné a reprezentativní image.  
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Závěr  

Na základě analýzy získaných propagačních materiálů a zjištěných marketingových 

aktivit města Terezín a Památníku, kterou jsem podložila teorií získanou z odborné literatury 

cestovního ruchu a marketingu destinací, mohu říci, že Terezín nemá žádnou ucelenou 

marketingovou strategii a jako destinace působí poměrně roztříštěným dojmem. Za jeden ze 

stěžejních nedostatků považuji nízkou úroveň spolupráce města s Památníkem Terezín. 

Doposud oba subjekty pracovaly nezávisle na sobě, do budoucna bych však doporučovala 

alespoň některé marketingové aktivity sloučit. Nabízí se například sjednocení turistických 

tras, které budou provázány jak s novými objekty v rámci projektu, tak s památkami ve správě 

Památníku. Vzniklé trasy pak mohou být doplněny o jednotný navigační a informační systém 

a propagační materiály v podobě plakátů, letáků, map, brožur a jiných. Město by se mohlo 

prezentovat pomocí info stánků umístěných v blízkosti nejnavštěvovanějších památek. Zde by 

byly k dispozici informace nejen o zajímavých službách v jeho nabídce, ale také o změnách 

souvisejících s projektem. 

V marketingovém mixu města chybí reprezentativní logo, na které by mohlo navázat logo 

projektu, a kvalitní webová prezentace, jejímž prostřednictvím by Terezín mohl lépe 

komunikovat nejen s obyvateli, ale také s širší veřejností a zejména s turisty. Cílovou skupinu 

momentálně tvoří žáci a studenti hlavně ze zahraničí. Bylo by vhodné zjistit skladbu 

zahraničních turistů přijíždějících do Terezína, a to mimo jiné kvůli určení jazykových verzí 

propagačních materiálů. Více pozornosti by mohlo být věnováno i českým turistům, kteří rádi 

vyhledávají nové destinace v České republice. Patřit mezi ně mohou například rodiny s dětmi.   

Další slabinou současné podoby města je nedostatek cizojazyčných materiálů. Vzhledem 

k vysoké návštěvnosti zahraničních turistů bych očekávala výrazně větší množství informací 

o jednotlivých službách. Turistické informační centrum nabízí jen omezený sortiment knih 

v cizím jazyce, chybí kvalitní audiovizuální propagační materiály a jiné upomínkové 

předměty.  

Realizace prací na projektu „Terezín - oživení historických památek“ bude oproti 

dřívějším předpokladům trvat déle. Přesto už jsou některé objekty téměř hotové a město by se 

mělo intenzivněji věnovat jejich propagaci a dostat samotný projekt hlouběji do povědomí 

veřejnosti. V současnosti se lidé o průběh projektu musí zajímat z vlastní iniciativy, jinak se 

příliš informací nedozví. U památek Památníku Terezín, v prostorách TIC ani v blízkosti 
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autobusových zastávek nejsou vystaveny žádné informace. Český ani zahraniční návštěvník 

proto netuší, že Terezín nějakým způsobem pracuje na rozvoji místního cestovního ruchu. 

Aktivity města Terezín pokulhávají i v případě jeho komunikace s obyvateli. Pokud lidem 

nebude projekt náležitě představen, vytvoří se různé teorie o jeho vzniku a průběhu, které 

budou na vedení města vrhat stín.  

Veškeré mé návrhy jsou založeny na ideální představě toho, jak by mohla marketingová 

komunikace města vypadat a plně si uvědomuji, že náklady některých z nich by 

pravděpodobně značně převyšovaly reálný finanční rozpočet města. 

Projekt „Terezín – oživení historických památek“ by mohl být jednou z mála příležitostí 

pro město k jeho rozkvětu a výraznému rozvoji jakožto destinace cestovního ruchu. Většina 

financí bude použita na vypracování kvalitního a návštěvnicky zajímavého produktu. Terezín 

ale nesmí zapomínat, že ač doteď návštěvnost města byla vzhledem k počtu obyvatelstva 

vysoká i bez výraznější formy marketingové komunikace a návštěvníci přijížděli za 

památkami v podstatě sami od sebe, nové objekty již na sebe budou muset neustále upoutávat 

pozornost. Skladba, rozsah a intenzita marketingové komunikace musí být tedy značně vyšší, 

než tomu bylo doposud.  
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Summary 

Based on the analysis of promotional materials and identified marketing activities of 

Terezín and Terezín Memorial which I back-up by theory obtained from the specialized 

literature about tourism and destination marketing I can state that Terezín has no coherent 

marketing strategy and as a destination gives a rather fragmented impression. One of the 

fundamental weaknesses is the low level of cooperation between Terezín and the Terezín 

Memorial. So far, the two have worked independently however in the future I would 

recommend to merge at least some marketing activities. One good example is the unification 

of hiking trails which would be linked to the new objects from the project as well as to the 

sights managed by the Terezín Memorial. The resulting routes could then be supplemented by 

a uniform navigation and information system and promotional materials in the form of 

posters, maps, brochures and others. City could present itself with info stalls located near the 

most visited sights. There should be information not only about the interesting services the 

city offers, but also about the changes connected with the project. 

I miss a representative logo in the marketing mix of the city, which could be followed by 

the project logo. I also miss a quality web presentation through which Terezín could better 

communicate not only with the local residents but also with the wider community and 

especially with tourists. The target group is currently made up of pupils and students mainly 

from abroad. It would be useful to identify the structure of foreign tourists coming to Terezín, 

among others to determine the language versions of promotional materials. More attention 

should also be devoted to Czech tourists who love to seek out new destinations in the Czech 

Republic. These may include, for example, families with children. 

Another weakness of the current form of the city propagation is the lack of foreign 

language materials. Due to the high attendance of foreign tourists I would expect 

a significantly larger amount of information about individual services. Tourist Information 

Centre offers only a limited range of books in foreign languages and quality audio-visual 

promotional materials and other souvenirs are lacking as well. 

Implementation of the project "Terezín – revitalization of historical sights" will take 

longer than expected. Yet already some objects are almost finished and the city should 

promote them more intensively and get the project itself further into the public awareness. At 

present, people have to take interest in the project from their own initiative, otherwise they 

will not learn too much information. There is no information being displayed near the sights 
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of Terezín Memorial, inside the TIC or near bus stops. Czech or foreign visitors are therefore 

unaware that Terezín is working on the development of local tourism. 

Activities of Terezín are lagging even in case of its communication with the local 

population. If the project is not properly introduced, it will create a variety of theories about 

its origin and course that might cast a shadow over the city council. 

All my recommendations are based on an ideal vision of how the marketing 

communication of the city should look and I fully realize that the cost of some of them would 

probably greatly exceeded the actual financial budget of the city. 

The project "Terezín – revitalization of historical sights" could be one of the few 

opportunities for the town towards its growth and significant development as a tourist 

destination. Most of the funds will be used to develop high-quality and attractive products. 

Terezín must not forget that although the number of visitors was quite high without 

significant forms of the marketing communication and visitors were sightseeing basically “by 

themselves”, new sights will have to promote themselves constantly to attract attention. 

Composition, scope and intensity of marketing communication must therefore be considerably 

higher than it was before. 
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b) Terezín - město změny (pro obyvatele okolí) 
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Příloha č. 3: Protipovodňový program Ministerstva zemědělství „Podpora prevence 

před povodněmi II“ (obrázek) 

 

Příloha č. 4: Vnitřní prostory Turistického informačního centra Terezín (obrázek) 

 

Příloha č. 5: Zajímavá místa v Ústeckém kraji a okolí (obrázek) 
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Příloha č. 6: Výstava soukromé sbírky v prostorách TIC (obrázek) 

 

Příloha č. 7: Letecký záběr města (obrázek) 

 

Příloha č. 8: Uvítací cedule při vjezdu do města ze směru Litoměřice (obrázek) 
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Příloha č. 9: Uvítací cedule při vjezdu do města ze směru Praha (obrázek) 

 

Příloha č. 10: Informační tabule Pevnostní město Terezín (obrázek) 

 

Příloha č. 11: Zvukový informační panel Památníku Terezín (obrázek)
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Příloha č. 12: Směrová cedule Krematorium Památníku Terezín (obrázek)

 

Příloha č. 13: Směrové cedule Muzeum Ghetta a Malá Pevnost (obrázek) 

 

Příloha č. 14:  Informační tabulky na důležitých objektech (obrázek) 
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Příloha č. 15:  Navigační systém z r. 2005, Promenádní cesta (obrázek) 

       

Příloha č. 16: Navigační systém z r. 2005, Informační tabule s mapou výskytu (obrázek) 

 

Příloha č. 17:  Turistické značení s využitím 2D kódu, Terezínská stezka (obrázek) 
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Příloha č. 18:  Plakát Josefínských slavností z roku 2011 (obrázek)

 

Příloha č. 19:  Plakát Josefínských slavností z roku 2012 (obrázek) 
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Příloha č. 20:  Propagační materiál města, upomínkové a dárkové předměty (obrázek) 

 

Příloha č. 21:  Turistické známky města Terezín, Památníku Terezín a Automuzea 

Terezín (obrázek) 

                     

Příloha č. 22:  Propagační materiál města, titulní strana letáku Pevnostní město Terezín 

(obrázek) 
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Příloha č. 23:  Propagační materiál města, titulní strana letáku Památník Terezín 

(obrázek) 

 

Příloha č. 24: Oficiální web města Terezín, www.terezin.cz (obrázek) 
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Příloha č. 25: Webové stránky projektu „Terezín-oživení historických památek“, 

www.projekt-terezin.cz (obrázek) 

 

Příloha č. 26: Informační tabule umístěné u jednotlivých objektů projektu (obrázek) 

        

       


